
Tour de France
-på nært hold

Sørvestlige USA
Opplev 

FERIEKATALOGEN 2015
Bussturer • Flyturer • Gruppereiser • Hurtigruten • Cruise 



Kjære gjest!
Det er en glede å presentere Sør-Vest reiser sin 27´ende feriekatalog. Noen 
av dere mottar katalogen for tiende gang, eller mer for den saks skyld, 
mens noen ser katalogen for første gang. Vi håper uansett at vi pirrer 
reiselysten hos akkurat deg!  

Gjennom mange år har Sør-Vest reiser presentert turer til nært og fjernt, og 
vi har tradisjonen tro laget et turprogram bestående av nye turer, klassiske 
turer, korte turer og lengre turer, i inn og utland. Turene går med buss eller 
fly, og vi har turer hvor vi kombinerer reisemåtene. Du vil finne et utvalg av 
turer med Hurtigruten, og du kan bestille din private Hurtigrutereise hos 
oss. For de mest eventyrlystne tilbyr vi Explorer reiser til Antarktis og Arktis 
med MS Fram. 

For å nevne noen av nyhetene dette året, vil vi trekke frem helse og 
velvære reise til Bosnia. Her kan du pleie helsen mens du nyter ferien i 
landlige omgivelser. Du vil finne en Norgestur med Peer Gynt og Marispelet 
som burde friste noen og enhver. Vi har også laget en innholdsrik tur til 
Bodensjøen, og vi har en opplevelses tur til Island hvor vi blant annet 
besøker den Blå Lagune. En annen nyhet vi kan tilby, er langtidsferie på 
Costa Blanca kysten i Albir.

Vi håper at ovennevnte turer, sammen med alle de andre spennende 
reisemålene i katalogen, frister til en reise med oss i kommende år! Vi har 
laget turene for at du skal få et minne for livet og ikke minst; du skal føle 
deg trygg og godt ivaretatt hos Sør-Vest reiser. 

Roy Øiamo
Daglig leder

Ansvarlig utgiver:
BOREAL TRAVEL AS 
Torgveien 15 c
N-4016 Stavanger
Tlf: 51 82 02 10
www.sorvestreiser.no

Layout:
Aksent 

Trykk:
Kai Hansen trykkeri

Opplag:
8 000

Følg oss på sosiale medier:        

         facebook.com/sorvestreiser       

L E D E R

Sitat fra ukjent nordmann“
“En må helst reise 
vekk for å høre 
hvordan det står 
til hjemme”.
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Merk påmeldingsfrister på turer med fly. 
Vi tar forbehold om endringer i program, flytider, hoteller etc.

m f € PASSy
BUSS FLY CRUISE VALUTA PASS

I N N H O L D  

SIDE REISEMÅL DAGER REISEMÅTE JAN FEB  MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES 

6 Påske i Opatija 12 Buss   26         

8 Rørosmartnan 6 Buss  15          

9 Påske på Jylland    5 Buss    1        

9 Påske i Vejle     5 Buss    1        

10 Stockholm/Tallin/Riga 7 Buss   31         

12 Wien, Budapest 8 Fly   30         

14 Santiago de Compostela 9 Fly   30         

16 Berlin 6 Buss    1  14      

17 København - Lübeck    6 Buss    1        

17 Legolandekspressen 3 Buss      24  11  5  

18 Påske i Hildesheim   6 Buss    2        

18 Påskeweekend Sørlandet  3 Buss    3        

19 Amsterdam/Keukenhof 8 Buss    22        

20 Andre Rieu i Aalborg 3 Buss     20       

21 Bosnia 10 Fly         20 20  

22 Minicruse Hurtigruten 5 Hurtigruten    29       

23 Blomstertur til Budapest 6 Fly        19    

24 Mallorca 8 Fly     1       

26 Aalborg, Aarhus Kolding   4 Buss    30  11  27  15  3 

27 Langtidsferie Spania  Fly            

28 USA   15 Fly      22      

30 Læsø -Skagen 5 Buss      30      

31 Sør-England 5 Fly        3    

32 Split - Kroatia 8 Fly       1     

34 Kirchberg 11 Buss       2, 16     

36 Bodensjøen   8 Buss       2     

38 Gardasjøen 13 Buss       3     

40 Bornholm 6 Buss       7     

41 Smak av Italia 7 Fly       8,22     

42 Tour de France 14 Buss       2     

44 Musikkvår ved Zellersjøen 5 Fly      3      

45 Rüdesheim /Hildesheim 9 Buss       16     

46 Musikksommer i Zillertal 11 Buss       17     

48 Elvecruise på Rhinen 6 Fly       23     

49 Peer Gynt og Marispelet 6 Buss       29     

50 Rundreise i 4 land 7 Fly        4    

52 Lago Maggiore 6 Fly        19   

53 Bulgaria - Golden Sands 8 Fly        31    

54 Lisboa - Algarve 8 Fly         7  

56 Sensommer i Tyrol 11 Buss         14   

58 Island 6 Fly         15   

59 Musikkfest i Alpene 10 Buss         20   

60 Juletur med Hurtigruten  13 Hurtigruten            23 

61 Krigen langs kysten   12 Hurtigruten         20   

62 Kramsach 11 Buss         13

64 Vandring i Toscana 5 Fly          14  

66 Druefest i Syd-Tyrol 6 Fly          14  

67 Julemarked i Hildesheim  5 Buss           24 

67 Julemarked i Lübeck   5 Buss           26 

68 Adventscruise 5 Fly           30 

69 Antarktis  18 Cruise  9

70 Vilkår

71 Viktig å vite

71 Avgangstider buss

GRUPPEREISER
Skal du arrangere fagtur, tematur, konferansereise, 

studietur, konserttur, skoletur, foreningstur,

vennetur eller firmatur? Ta kontakt med oss!

Sør-Vest reiser skreddersyr turer til innland og utland for nettopp din gruppe. Reis sammen 

og opplev mer. Dere bestemmer når dere vil reise, hvor dere vil reise og hva dere ønsker å 

oppleve. Vi kommer gjerne med ideer og gode råd. Sør-Vest reiser har 25 års erfaring med å 

arrangere pakkereiser. Vi sørger for en komplett og innholdsrik tur, enten det er med buss, 

fly eller cruise.
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DAGER
12

OPATIJA  | Kroatia

R E I S E F A K T A

m PASS

€ DKK

DATO:  26.03-06.04
PRIS:  11 950,- 

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 11 overnattinger med frokost

• 11 middager/buffeter

• Reservert sitteplass på Voyager 

   Class retur

• Utflukt til Krk med lunsj og drikke

• Utflukt til Rovinj 

TILLEGG

• Enkeltrom 2 200,-

• Fra Haugesund 200,-

KUNA

Kroatia er et spennende reisemål ved Adriaterhavet. Landet er for tiden et 
av de mest spennende feriesteder i Europa. Vi skal bo i Opatija som Sør-Vest 
reiser har besøkt de siste årene. På årets påsketur tilbyr vi Hotel Adriatic**** 
som ligger midt i feriebyen. 

DAG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Avreise med Superspeed1. 
Buffet om bord. Ankomst Hirtshals og 
overnatting ved Århus.

DAG 2
Etter frokost reiser vi til Tyskland og har 
en grensestopp underveis. Vi passerer 
Hamburg og kommer til Hannover 
området hvor vi spiser middag og 
overnatter.

DAG 3
I dag skal vi til Bayern og underveis har vi 

flere stopp. Vi ankommer området rundt 
München og vårt hotell. Felles middag.

DAG 4
Etter frokost er vi klar for den siste 
etappen som bringer oss til Østerrike. 
Vi passerer Salzburg og kjører gjennom 
fjellpasset Hohe Tauern. Videre gjennom 
Slovenia til Kroatia og vår ferieperle 
Opatija. Her skal vi bo fem netter på 
Hotel Adriatic**** som har perfekt 
beliggenhet i sentrum av Opatija. 
Vi får tildelt rom og møtes til 
velkomstdrink før middag. Byen har 
en 12 km lang strandpromenade, med 
palmer, parker og utekafeer. Opatija er i 

dag en middels stor by uten å ha mistet 
sin idyll.

DAG 5-8 
Vi skal i de følgende dagene virkelig 
oppleve og nyte feriedrømmen. Hotellet 
er helt nyrenovert og har en mengde 
fasiliteter, hvor vi kan nevne det store 
Spa anlegget på over 600 kvadrat, hvor 
du kan få behandlinger til fornuftige 
priser. Vårt hotell har oppvarmet 
sjøvannsbasseng.

Under oppholdet har vi ulike aktiviteter 
og utflukter, deriblant dagstur til Rovinj 
og en busstur ut til øya Krk med innlagt 

vingårdbesøk. Vår reiseleder er med og 
foreslår også andre aktiviteter.

DAG 9
Vi tar farvel med Opatija og kjører via 
Slovenia gjennom Alpene. Vi velger oss en 
annen reiserute gjennom Bayern og kommer 
frem til området rundt Regensburg hvor vi 
har middag og overnatting.

DAG 10
Etter frokost reiser vi nordover gjennom det 
østlige Bayern. Vi passerer byene Halle og 
Magdeburg og kommer frem til vårt hotell i 
den sørlige del av Hannover. Middag på vårt 
hotell.

 DAG 11
Frokost serveres og ferden går videre 
over Lüneburger Heide og gjennom 
Schleswig Holstein. Stopp ved Flensburg 
før vi ankommer vårt hotell i Århus. Etter 
middag kan en for eksempel rusle en tur i 
Latinerkvarteret.

DAG 12
Frokost før vi kjører til Hirtshals. Vi har 
reserverte sitteplasser på Voyager Class. 
Etter ankomst Kristiansand kjører vi til 
respektive hjemsteder. 

Opatija

Opatija i Kroatiat
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Danmark | PÅSKE PÅ JYLLAND, PÅSKE I VEJLE

R E I S E F A K T A

m ID
NOK

RØROSMARTNAN  | Norge

DATO:  15.02-20.02
PRIS:  8 950,-

PRISEN INKLUDERER:

• 5 overnattinger m/frokost 

• 5 middager

• Utflukter som beskrevet

TILLEGG:

Enkeltrom: 1 050,-

Fra Haugesund: 200,-

Rørosmartnan
Hvem drømmer ikke om en tur til den kjente Rørosmartnan? Vi tilbyr en koselig 
reise med buss, hvor vi får med oss åpningen av denne kjente marknaden.

DAG 1
Vi drar fra Stavanger etter avtale og kjører 
E39 nedover til Kristiansand og deretter 
følger vi E18 til Oslo. Det blir innlagte pauser 
på veien, og vi har et litt lengre stopp midt på 
dagen hvor vi kan kjøpe lunsj. Overnatting i 
området rundt Oslo med middag om kvelden. 

DAG 2
I dag fortsetter vi turen retning Røros, hvor 
vi på veien besøker Løiten Brænderi, og får 
god tid til en handel enten i bokstova eller i 
lysbutikken. Lunsj kan kjøpes. Overnatting 
på Savalen hotell. Hotellet på fjellet med 
atmosfære som de fleste føler seg hjemme 
i. Vi spiser middag på hotellet om kvelden. 
Ta gjerne med badetøy! Hotellet har ett av 
de bedre spa anlegg. Det er levende musikk 
og dans i Kobbersalen hver kveld under 
oppholdet.

DAG 3
Vi spiser frokost før vi kler oss godt og 
drar inn til Røros. Her får vi med oss den 
spektakulære åpningen av Martnan, med 
kanefart og det som hører til. I dag skal vi 
se, lukte og smake Røros. Se inn i gårdene, 
her bor både hester og kjørekarer. Bålene 
brenner og kanskje kommer det musikere? 
Plutselig er det liv og røre med sang, musikk 
og dans. En dag går fort men det kommer en 
dag i morgen også, og da kommer vi tilbake 
for å se det vi ikke rakk i dag. I dag spiser vi 
lunsj individuelt, men samles til middag på 
hotellet om kvelden. 

DAG 4
Formiddagen tilbringes på hotellet, med 
mulighet for en deilig svømmetur i det 
oppvarmede bassenget, eller kanefart om en 
ønsker det. Dagen fortsetter på Martnan 

og vi spiser det kjente «Bergmannsbordet», 
lokale og nasjonale retter og servert i en 
stor buffet på Scandic Bergstaden Hotell. De 
som ønsker kan gå på gratis konsert i kirken 
kl.20:00. Etter konserten er det 
retur til hotellet. 

DAG 5
Tiden er kommet for å forlate Savalen. 
Vi kjører hjemover via Hamar og besøker 
Hadeland glassverk. Lunsj kjøpes av hver 
enkelt.  Overnatting ved Drammen. 
Middag på hotellet om kvelden. 

DAG 6
Etter frokost starter vi siste etappen hjem. 
Vi kjører «strake veien», men har godt med 
stopp underveis. Vi stopper slik at vi kan 
kjøpe oss lunsj i området rundt Kristiansand. 
Beregnet ankomst Stavanger tidlig kveld. 

DAGER
6

DAG 1
Avreise fra Haugesund via 
Stavanger og Sandnes med 
påstigning underveis til 
Kristiansand. Avreise med 
SuperSpeed1 med reserverte 
sitteplasser ombord. Etter 
ankomst Hirtshals kjører vi til 
Montra Hotel Sabro Kro.

DAG 2
Etter en god frokost reiser vi 
til Djursland og Ebeltoft hvor vi 
kan vandre i denne sjarmerende 
landsbyen. Avslappende 
ettermiddag før kveldens 
middag.

DAG 3
Etter frokost skal vi besøke 

et av de vakreste områdene i 
Danmark! Søhøj-landet med 
Silkeborgsjøen. I Silkeborg ligger 
Kunst Centeret Silkeborg Bad 
med sine spennende utstillinger. 
Etter besøket her kjører vi til 
den nostalgiske havnen og 
tar ut på en båttur mellom 
bølgende åser og skoger. Under 
seilasen serveres lunsjpakke /
drikke. Videre til Himmelbjerget 
med fantastisk utsikt over 
Søhøjlandet. Retur tilbake til 
hotellet. Middag om kvelden.
 
DAG 4
Frokost og det er lørdag med 
åpne butikker. Århus med sine 
populære gågater og bykanal 
ligger kun 20 minutter fra 

hotellet. Byen er kjent for sine 
varierte butikker og store utvalg 
av museer. Ved lunsjtid kjører 
vi til Svostrup Kro som ligger 
vakkert til ved Gudeåen. Deilige 
danske smørbrød serveres i 
flotte omgivelser. Avslapning på 
hotellet for påskemiddag med 
stemningsmusikk utover kvelden.

DAG 5
Etter frokost reiser vi til 
Hirtshals og tar SuperSpeed1 til 
Kristiansand. Reserverte plasser 
på Voyager Class. Retur til våre 
hjemsteder. 

DAGER
5

Påske i Vejle 
En av våre populære påsketurer hvor vi bor 

og spiser godt på Best Western Torvehallerne 

midt i byens sentrum. Dette blir en behagelig tur 

med korte etapper under oppholdet.

DAG 1
Turen starter i Haugesund og 
går via Stavanger og Sandnes 
med påstigninger underveis til 
Kristiansand. Reserverte plasser 
Voyager Class under overfarten. 
Ankomst Vejle om kvelden.

DAG 2
Frokost på hotellet. I dag er 
butikkene åpne i Tyskland og vi 
tilbyr en dagstur til Flensburg 
med sin hyggelige gågate. 
Dersom det er tid, stopper vi for 
grensehandel. Tilbake på hotellet 
slapper vi av før kveldens tre-
retters middag/kaffe.

DAG 3
Etter frokost er vi klar for å kjøre 

ut på landet. Vi besøker Det 
lille Røgeri hvor det blir servert 
kaffe og kake. Siden fortsetter 
vi i til Torvehallerne som tilbyr 
et stort utvalg av spennende 
kvalitetsråvarer fra produsenter 
i området. Ved lunsjtid reiser 
vi til den vakre kro Krybily. Her 
får vi servert to påskesnitter 
med drikke og kaffe til. Siden 
returnerer vi til vårt hyggelige 
hotell. Middag om kvelden.

DAG 4
Etter frokost venter Vejle og 
Danmarks hyggeligste

handelsby med sin 900 meter 
gågate. Rundt hotellet finnes 
koselige spisesteder og vi 

nyter ettermiddagen og kan 
besøke noen av severdighetene 
i sentrum. Senere møtes vi til 
påskemiddag med kaffe på 
hotellet.

DAG 5
Frokost og avreise til Hirtshals. 
Reservert plass på Voyager Class 
under seilingen til Kristiansand. 
Tilbake til våre hjemsteder. 

DAGER
5

Påske på Jylland
Kom og bli med på  opplevelser i den vakreste 

del av Danmark! Opphold på Montra Hotel 

Sabro Kro i påsken.Vi besøker kjente og litt mer 

ukjente steder på Jylland.

m PASSDKK

R E I S E F A K T A
DATO:   01.04-05.04
PRIS:   6 250,-

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Sør-Vest reiser
• 4 overnattinger med frokost
• 3 middager/buffeter
• 2 lunsjer
• Utflukter/innganger som
   beskrevet

• Reserverte seter i Voyager Class,

   ColorLine tur/retur

TILLEGG
Enkeltrom: 900,-
Fra Haugesund: 200,-
Buffet ColorLine 250,- pr vei

R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:   01.04-05.04
PRIS:   6 490,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-vest reiser

• 4 overnattinger med frokost

• 3 middager/ buffeter

• 1 påskelunsj m/drikke

• Reserverte seter i Voyager Class, 

   ColorLine tur/retur

TILLEGG

• Enkeltrom: 980,-

• Buffet på båten begge veier 

   500,- (forbehold om plass)

DKK
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STOCKHOLM-TALLINN-RIGA  | Sverige, Estonia, Latvia

R E I S E F A K T A

DATO:   31.03-06.04
PRIS:   11 290,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 6 middager/buffeter

• Lunsj dag 4

• Båtturen Stockholm-Riga og 

   Tallinn-Stockholm med overnatting 

   i utvendige lugarer

• Utflukter som beskrevet

• 4 overnattinger hotell

TILLEGG

• Enkeltrom/enkeltlugar: 2 000,-

• Fra Haugesund: 200,-

m PASS
€

SEK

Stockholm-Tallinn-Riga
Vi har en ny påsketur som bringer oss til Stockholm. Vi drar over Østersjøen til 
hovedstedene i to land: Riga i Latvia og Tallinn i Estland. Vi bor på gode hotell 
og blir tatt med på sightseeing og får tid til å bli kjent på egenhånd.

DAG 1
Avreise om morgenen fra Haugesund via 
Stavanger og Sandnes. Turen går sørover 
mot Kristiansand og videre til Oslo med 
stopp underveis. Overnatting og middag 
i Oslo området.

DAG 2
Etter frokost er vi klare og tar fatt på 
turen til Sverige. Vi tar passende stopp 
underveis før vi ankommer Stockholm og 
her venter TallinkSilja sitt skip på oss. Vi 
sjekker inn og får tildelt våre lugarer. Vi 
møtes til felles middag i skipets restau-
rant og hygger oss utover kvelden. 

DAG 3
Etter frokost om bord, kommer vi frem til 
Latvias hovedstad Riga. Riga er en viktig 
havneby, samt et senter for industri, 
handel, kultur, og finans i Baltikum. Byen 
ligger i Rigabukten ved munningen av 
elven Daugava. Gamlebyen og sentrum 
har mange bygninger i art nouveau 
stil og er verdt et besøk. Vår lokalguide 
møter oss i havnen og tar oss med på 
en rundtur med buss og til fots. Vi blir 
nærmere kjent med denne byen og får 
fortalt byens historie og får se noen av 
severdighetene.Etter sightseeing sjekker 
vi inn på vårt hotell i sentrum av Gamle-
byen. Lunsj og ettermiddagen til egen 

disposisjon. Til avtalt tid møtes vi og 
spaserer det korte stykket til restaurant 
hvor middag venter på oss.

DAG 4
Frokostbuffet serveres i hotellets topp-
etasje med panoramautsikt over byen. Vi 
pakker bussen og begir oss ut på lande-
vegen i retning Estland. I grensebyen 
Pärnu stopper vi og spiser felles lunsj. 
Turen går videre til Estlands hovedstad 
Tallinn. Det er landets største havn og 
har tekstil og matindustri, samt service 
og offentlig sektor. Tallinn var europeisk 
kulturby i 2011 og Gamlebyen står på 
UNESCOs verdensarvliste. Vi sjekker inn 

DAGER
7

på vårt hotell som ligger ved Rådhusplassen. 
Tid på egenhånd før vi møtes og spaserer til 
vår restaurant for middag. 

DAG 5
Etter frokost møter vi vår lokalguide som tar 
oss med og viser oss Tallinns severdigheter 
og forteller byens historie. Turen går dels 
med buss og dels til fots. Lunsj og ettermid-
dagen på egenhånd. Til avtalt tid møtes vi og 
kjører til havnen hvor skipet fra TallinkSilja 
venter. Vi får tildelt våre lugarer og møtes til 
felles middag og hygge.

DAG 6
Dagens frokost inntas mens vi seiler 

 gjennom den flotte skjærgården som omgir 
Stockholm. Vel i land venter en lokalguide 
som tar oss med på en rundtur. Vi får høre 
om byens severdigheter og se Stockholm 
slott og Gamla Stan med mer. Turen 
forsetter til Oslo området for middag og 
overnatting.

DAG 7
Frokost, utsjekk og avreise. Det blir anled-
ning til å ta en spasertur på Operataket fø vi 
kjører gjennom Oslo sentrum. Vi fortsetter 
og kjører Sørlandske hovedvei med jevne 
stopp underveis før vi kommer frem til våre 
hjemsteder.

Bilder fra Stockholm, Tallinn og 
Riga.

p
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R E I S E F A K T A
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PASS

€

DAGER
8

WIEN OG BUDAPEST  | Østerrike

DATO:  30.03-06.04
PRIS:  12 950,-

PRISEN INKLUDERER:

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 7 overnattinger med frokost 

• 8 middager/buffeter

• 5 lunsjer

• Kveldscruise

• Dagcruise

• Alle utflukter og innganger 

   som beskrevet

TILLEGG:
Enkeltrom: 1 925,-

PÅMELDINGSFRIST: 28. januar

Wien og Budapest
Bli med på vår påsketur til Wien og Budapest. Denne turen er full av 
opplevelser i to hovedsteder. Vi skal også få opplevelser ute i distriktene. 
De fleste av kveldene er vi ute på byen og får med oss konserter og folklore, 
eller hva med et kveldscruise på Donau?

DAG 1
Vi har morgenfly fra Stavanger Lufthavn 
Sola med mellomlanding. I Wien venter 
buss og vår reiseleder tar oss til Burgenland 
hvor vi har lunsj sammen. Vi krysser 
grensen og kjører til Budapest og sjekker 
inn på vårt hotell i sentrum. Felles 
middag.

DAG 2
Etter frokost møter vi vår lokal guide 
som skal vise oss både Pest og Buda. 
Vi ser praktfulle bygninger og de flotte 
broene som binder bydelene sammen. 
Ettermiddagen til fri disposisjon. Senere 
på kvelden reiser vi ut til et koselig sted 

hvor det blir folklore, ekte gulasj og 
drikke. 

DAG 3
Frokost før vi møter vår lokalguide og 
reiser ut til barokklandsbyen Szentendre. 
Her har vi lunsj sammen før retur til 
Budapest. Det blir anledning til å besøke 
et av de berømte termalbadene denne 
ettermiddagen. Vi avslutter vårt opphold 
med et kveldscruise med middag og 
musikk på Donau.

DAG 4
Frokost før vi reiser til Østerrike og Wien. 
Vi har felles lunsj på Augustinerkeller 

og setter av ettermiddagen til å rusle 
i gågatene i gamlebyen. Siden har vi 
innsjekk og middag på vårt hotell. 

DAG 5
Frokost før vi møter vår lokalguide som 
skal vise oss Wien. Vår buss tar oss med 
rundt og vi får se mange av de berømte 
severdighetene og praktfulle bygninger. 
Senere på kvelden har vi middag 
sammen før vi avslutter med en klassisk 
konsert i et av paleene i byen.

DAG 6
Frokost og butikkene er åpne og vi 
tilbringer formiddagen i sentrum og 

gamlebyen. Siden reiser vi ut til slottet 
Schönbrunn hvor vi har omvisning med 
vår lokal guide. Om kvelden har vi middag 
sammen.

DAG 7
Frokost før vi skal se det vakre vinområdet 
Wachau. Vi kjører til Melk hvor vi har lunsj. 
Siden går vi om bord i et av Donauskipene og 
har et lite kaffe/kake cruise ned til Spitz. Vi 
møter bussen vår og har en stopp i vinbyen 
Dürnstein. Siden inn til Wien hvor vi slapper 

av før vi avslutter med lokal mat,drikke og 
musikk i bydelen Grinzing.

DAG 8
Frokost og sen utsjekk før vi reiser ut til 
Wienerwald med lokalguide. Her besøker 
vi et kjent kloster og har lunsj før vi har en 
ettermiddagstopp i Biedermeierbyen Baden. 
Deretter ut til flyplassen hvor vi tar kveldsfly 
med en mellomlanding og sen ankomst på 
Stavanger Lufthavn Sola.

Ø.v. Budapest, ø.h. Gamlebyen i 
Wien, t.v. Rådhuset i Wien

t

f HUF
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€

DAGER
9

DATO:  30.03-07.04
PRIS:  15 990,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• Fly t/r Stavanger – Frankfurt - 

   Madrid

• Transport under oppholdet

• Skandinavisktalende 

   lokalguide i Madrid

• Halvpensjon på hele turen 

   (frokost og middag)

• 2 lunsjer

TILLEGG:

• Enkeltrom 2 395,-

PÅMELDINGSFRIST: 25. januar

SANTIAGO DE COMPOSTELA  | Spania

Santiago de Compostela
Å gå deler av denne fantastiske ruten pilgrimmene vandret, står på 
ønskelisten til mange. Nå har vi gleden av å presentere denne flotte turen 
hvor du kan gå fem etapper av pilgrimsturen. Vi skal gå fra Sarria til Santiago 
de Compostela, totalt 115 km. 

DAG 1
Vi starter turen på Stavanger Lufthavn 
Sola tidlig ettermiddag. Her møter vi 
vår reiseleder som skal være med på 
hele turen. Vi flyr med Lufthansa via 
Frankfurt til Madrid. I Madrid venter egen 
buss som tar oss til hotellet hvor vi skal 
overnatte og ha middag. 

DAG 2
Vi starter dagen med en flott sightseeing 
i den spanske hovedstaden. Med oss til å 
fortelle om alle de kjente stedene, har vi 
en skandinavisk talende lokalguide. Etter 
sightseeingen spiser vi lunsj før vi setter 
kursen for Sarri hvor vi skal overnatte i 

2 netter. Turen tar ca. fem timer, og vi 
spiser middag på hotellet etter ankomst. 

DAG 3
Nå starter eventyret: Vi kjører med 
bussen til stedet hvor første etappe 
starter. I dag skal vi gå til Portomarrin. 
På veien dit går vi gjennom steder som 
Barbadelo, Rente, Brea, Ferreiros og 
Vilachá. Vi går forbi flere flotte kirker. Vi 
anbefaler besøk i Iglesia de San Nikolas 
og Iglesia de San Pedro, som begge ligger 
i Portomarrin. Hva med å smake galisisk 
mat som “Empanada de Zamburiñas”? 
Etter endt etappe kan de som ønsker 
få stempel i Pilgrimspassene sine på 

herberget. Bussen kjører oss tilbake til 
hotellet hvor vi skal spise middag. Første 
etappe tar ca. fem timer å gå. 

DAG 4
Etappen i dag by på skoger og vakker 
Galisisk vegetasjon, med små og koselige 
landsbyer. Bussen kjører oss til Portomarin 
hvor etappen starter. Siden vi bytter hotell 
i dag har vi med bagasjen vår i bussen. 
Steder vi går gjennom/forbi i dag er Gonzar, 
Castromayor, Hospital de la Cruz, Ventas 
de Naron m.fl. før vi kommer frem til Palas 
del Rei. Her er det nesten obligatorisk å se 
slottet og kirken som finnes i byen. Middag 
på hotellet om kvelden.

DAG 5
I dag skal vi gå fra Palas del Rei til Aruza. 
Sistnevnte er kjent for en spesiell ost som er 
formet som et kvinnebryst. Av steder vi går 
forbi i dag kan vi nevne Casanova, Leboreiro, 
Melida og Castañeda. Transfer tilbake til 
hotellet hvor vi spiser middag om kvelden. 

DAG 6
Dagen starter med transfer til startstedet 
og det er i Aruza. Derfra går vi via små 
landsbyer som Salceda, Santa Irene og Rua 
til Pedrouzo. Her venter bussen på oss og 
tar oss tilbake til hotellet hvor vi spiser 
middag om kvelden. 

DAG 7
Dagen er kommet hvor vi når målet vårt: 
Santiago de Compostela! Dagen starter 
med en tøff stigning på asfalt opp til 
Labocalla. Deretter følger San Marcos og 
Monte do Gozo. Denne byen er det store 
møtepunktet for pilgrimmer, klarer vi 
å se tårnene på katedralen i Santiago i 
det fjerne? Her finnes et minnesmerke 
over Pave Johannes Paul II og en stor 
eukalyptusskog. Vi fortsetter og går til 
Puerta del Camino og videre til San Pedro. 

Når vi ser tårnene på katedralen er det ikke 
langt igjen! Bussen henter oss når vi er vel 
fremme, og bagasjen ligger i bussen, slik at 
vi sjekker inn på nytt hotell og har middag 
der om kvelden. 

DAG 8
I dag har vi en velfortjent dag til å gjøre 
akkurat det vi vil! Santiago de Compostela 
holder pilgrimsmesse hver dag kl. 12:00, 
kanskje noen har lyst å gå dit? Om kvelden 
møtes vi i resepsjonen på hotellet og går 
sammen et lite stykke til en tradisjonell 
restaurant i gamlebyen, hvor vi skal spise 
middag. 

DAG 9
I dag drar vi hjemover. Frokost på hotellet 
før avreise. Underveis stopper vi i Avila og 
har lunsj. Restauranten ligger bare en time 
fra Madrid, men restauranten vi skal besøke 
er godt kjent, og er inkludert i mange 
gastronomiske guider. Derfra fortsetter vi, 
mette og gode, til Madrids flyplass Barajas. 
Vi har en mellomlanding og vi er hjemme 
igjen sent om kvelden. 

Stemningsbilder fra Santiagot

f PASS
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DAGER
6

R E I S E F A K T A

m PASS
€

DKK

DATO:  01.04-07.04
PRIS:  9 325,- 

DATO:  14.06-19.06
PRIS:  8 990,- 

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser
• T/r med Fjordline med innvendig lugar
• Bussfrokost
• 3 overnattinger med frokost
• 3 middager
• Utflukt til Spreewald inkl lunsj, 
   tog- og båttur
• Show på Friedrichstadt Palast, 

   billetter Kategori 1

TILLEGG
• Enkeltrom 1 880,-/ 1 370,-
• Fra Bergen, inkl. frokost hjemreise 200,-

• Oppgradering utvendig lugar 150,-

Berlin med båttur på Spree
Dette er en avslappende tur, ny av året, hvor vi seiler til Danmark og kjører til Berlin. 
Der skal vi på et spektakulært show, som en bare finner maken til i Las Vegas og vi 
skal på båttur på elven Spree, i magiske Spreewald. 

DAG 1
Turen starter i Bergen når Fjordline legger 
fra kai. For reisende fra Stavanger og omegn 
møtes vi på Byterminalen og kjører sammen 
til Risavika hvor vi går om bord i båten. Felles 
middag om bord. 

DAG 2
Ankomst Hirtshals tidlig neste dag og vi får 
servert en deilig bussfrokost. Vi stopper ved 
grensen, og her er det mulighet for å kjøpe 
seg lunsj. Deretter kjører vi det siste stykket 
til Berlin, hvor vi sjekker inn på vårt hotell like 
ved Kurfürstendamm. 

DAG 3
I dag har vi valgt en koselig utflukt. Turen 
går til Spreewald, og fra buss-parkeringen 

kjører vi med små tog til restauranten hvor 
vi får servert lunsj. Deretter er det båttur på 
elven, med flatbunnede båter uten motor, 
men som en person staker rundt i de smale 
elveleiene. Vi ser flotte hager og vakre hus 
på turen rundt. Vi returnerer til restauranten 
hvor det serveres kaker og kaffe, før vi tar 
toget tilbake til bussen, og til hotellet. I kveld 
skal vi spise middag på Restaurant Bavaria. 

DAG 4
I dag er butikker og attraksjoner igjen åpne, 
og vi har hele dagen til egen disposisjon 
i Berlin. Om kvelden møtes vi for å gå til 
Friedrichstadt Palast. Her har vi kategori 
1 billettene til den største scene i Europa. 
Showet vi skal se heter “The Wyld” og her 
ser vi hundre artister i flotte kostymer boltre 

seg på scenen. Et slikt show finnes det ikke 
tilsvarende til i hele Europa, og budsjettet var 
på over 100 millioner Euro! Dette er noe vi 
kan glede oss til!

DAG 5
I dag returnerer vi til Danmark. Vi kjører 
fra Berlin etter frokost, og stopper for 
grensehandel. Middag spiser vi i Hirtshals før 
vi går om bord i Fjordline sin båt, for å seile 
hjem. 

DAG 6
Ankomst Stavanger tidlig morgen. De som 
skal videre til Bergen er fremme der om 
ettermiddagen. 

DAG 1
Avreise tidlig fra Haugesund 
via Stavanger og Sandnes med 
påstigninger underveis. Vi 
ankommer Oslo om etter-
middagen og sjekker inn hos 
DFDS. Vel inne i våre komfortable 
innvendige lugarer, seiler vi 
ut Oslofjorden. Vi har middag 
om bord, og for de som ønsker 
er det mulig å svinge seg på 
dansegulvet. 

DAG 2
Dagen starter med frokost-
buffet om bord. Vi går i land 
og møter lokalguide som 
viser oss Kongens by sett fra 
bussen. Sammen spiser vi lunsj 
og kjører til Rødby og tar en 
kort fergetur over til Tyskland. 
Ankomst vårt hotell i Lübeck 

hvor vi skal bo i tre netter. 
Middag på hotellet.

DAG 3
Frokost serveres og vi er klare 
til å oppleve denne historiske 
byen som har fått bevare sin 
gamleby. En lokalguide blir 
med på denne runden som 
foregår mest med buss og litt 
til fots. Ved lunsjtid kjører vi ut 
til kysten på en “blåtur” med 
besøk på et populært sted. 
Middag på hotellet.

DAG 4
Frokost og i dag er butikkene 
åpne. Mange vil sikkert finne 
veien til byens gågate og alle de 
små spennende butikkene som 
finnes i “Altstadt”. Om kvelden 
går vi ut og har en stemningsfull 

middag i gamlebyen. 

DAG 5
Etter frokost reiser vi til 
Flensburg og nytter anledningen 
til litt grensehandel før vi kjører 
inn i Danmark. Om etter-
middagen kjører vi litt utenfor 
motorveien og får se andre 
sider av Danmark. Vi ankommer 
området rundt Århus hvor 
hotellet venter med middag.

DAG 6
Etter frokost sjekker vi ut og 
kjører til Hirtshals hvor vi 
går om bord i SuperSpeed1. 
Vi har reservert stoler på 
Voyager Class. Etter ankomst 
Kristiansand kjører vi tilbake til 
våre hjemsteder.

DAGER
3

Legolandekspressen
Legoland er Danmarks mest kjente 
Fornøyelsespark og er en eventyrlig verden 
full av opplevelser for hele familien. Her kan 

du hygge deg til lands, til vanns og i luften. Uansett 
om du fortrekker action eller hygge, er der nok å velge 
mellom.
 

DAG 1
Avreise fra Bergen, 
Haugesund, Stavanger og 
Sandnes til Risavika hvor 
vi seiler ut med Fjordline. 
Om bord får vi tildelt våre 
innvendige lugarer. Under 
seilingen har vi mulighet 
til å gjøre oss kjent med 
skipet og kan besøke en 
av flere restauranter og 
taxfreebutikker.

DAG 2
Ankomst Hirtshals og avreise 
til Billund og Legoland. 
Legoland har mer en femti 
kjørende forlystelser for barn 

og barnefamilier. Så uansett 
om vi foretrekker fart, action 
eller hygge er der masse av 
opplevelser for hele familien. 
Alle kjørende forlystelser er 
inkludert i inngangsbillett. 
Miniland er hjertet i Legoland, 
her kan vi oppleve den store 
verden i miniformat, fryde 
oss over berømte bygninger, 
hovedsteder, småbyer og 
spennende miljøer som 
er bygget av mer en tyve 
millioner legoklosser. Om 
ettermiddagen kjører vi tilbake 
til Hirtshals og sjekker inn på 
Fjordline. Om bord finner vi 
igjen de samme lugarene.

DAG 3
Vi ankommer Stavanger tidlig 
om morgenen og vi kjører til 
våre hjemsteder. Reisende til 
Bergen blir med videre.  

DAGER
6

København – Lübeck
Denne påsketuren er lagt opp som en run 
dreise hvor vi starter med et lite cruise fra 
Oslo til København. Videre opphold og et 

variert program i Lübeck før vi har siste overnatting 
i Danmark.

R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:  24.06-26.06
           11.08-13.08
           05.10-07.10
PRIS:  2 250,-

PRISEN INKLUDERER

• Fjordline tur/retur inkludert 

   innvendig lugar.

• Inngangsbillett Legoland

TILLEGG

Enkeltlugar 900,-

Fra Haugesund 200,-

DKK

R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:   01.04-06.04
PRIS:   7 580,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• DFDS Oslo-København

• 5 overnattinger med frokost

• 5 middager/buffeter 

• Sightseeing i Lübeck  

• Lunsj og sightseeing i København 

• Reserverte sitteplasser på 

   Voyager Class retur

TILLEGG

Enkeltrom/enkel lugar 1 375,-

Fra Haugesund 200,-

€
DKK

BERLIN MED BÅTTUR PÅ SPREE  | Tyskland Tyskland, Danmark | KØBENHAVN-LÜBECK, LEGOLANDEKSPRESSEN
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PÅSKE I HILDESHEIM, PÅSKEWEEKEND PÅ SØRLANDET  | Tyskland, Norge

DAGER
3

DAG 1
Avreise fra Haugesund om mor-
genen via Stavanger og Sandnes 
med påstigning underveis til 
Kristiansand hvor vi møter vår lo-
kalguide. På rundturen får vi høre 
om Gamlebyen i Kristiansand 
“Posebyen” som har en av 
Nord-Europas største samling av 
sammenhengende trehusbebyg-
gelse. Bystranda som ligger midt 
i sentrum og nye Kilden teater 
som er Kristiansands stolthet. 
Videre går turen til Scandic Hotell 
Norge hvor vi samles til middag 
etter innsjekk. 

DAG 2
Vi starter dagen med en god 

frokostbuffet med nystekte 
bakervarer fra eget bakeri. 
Formiddagen til fri disposisjon 
før vi møter til utflukt og båttur. 
Du bør ikke forlate Sørlandet før 
du har vært en tur på sjøen og 
studert gamle idylliske uthavner, 
fugleliv, holmer og skjær. Om 
kvelden samles vi til middag og 
felles hygge på hotellet. 

DAG 3
Frokost og avreise til Møvik. Her 
finner vi verdens nest største 
kanon noensinne montert på 
land med rekkevidde halvveis 
til Danmark.  Vi får servert kaffe 
og vafler før turen fortsetter 
til kaprerbyen Farsund. Under 

Napoleonskrigen utviklet det seg 
kaprervirksomhet langs kysten 
av Sørlandet som ble viktig for 
mange av havnene. Særlig Far-
sund er kjent som Kaprerbyen. 
Vi fortsetter til Lista-landet. 
Her får vi oppleve amerikanske 
tilstander. Folk her utvandret til 
USA på 1800-tallet, men mange 
av dem returnerte også. De tok 
med seg sin nye kultur tilbake til 
Norge. I sentrum av Vanse finner 
man Brooklyn Square. Vi kjører 
til Lista fyr før vi kjører tilbake til 
hjemstedene våre. 

Sørlandet har lenge vært blandt nordmenns 
favoritt-reisemål. Med sine hvite hus og trange 
gater som snor seg rundt havner, torg og 
idyllisk skjærgård, er det lett å forstå hvorfor.

Påskeweekend på Sørlandet

Nederland | AMSTERDAM OG KEUKENHOF

DAGER
6

Påske i Hildesheim
Hildesheim feirer sitt 1200-års jubileum i år. 
Vi bor på Van der Valk hotellet midt i byens 
sentrum. Under oppholdet har vi byvandring 
og tur i området. Det blir tid til å rusle rundt 
på egenhånd.

DAG 1
Avreise fra Haugesund via 
Stavanger og Sandnes. Videre 
til Kristiansand. Vi seiler med 
Superspeed1. Reservert plass 
på Voyager Class. Overnatting 
i Jylland.

DAG 2
Frokost, utsjekk og avreise. 
Stopp ved den dansk/tyske 
grense for handel og lunsj. 
Utpå ettermiddagen kommer 
vi frem til Van der Valk 
hotellet som ligger i hjertet av 
sentrum i Hildesheim. Innsjekk. 
Velkomstdrink og middag.

DAG 3
Etter frokost møter vi vår 

lokalguide i resepsjonen og 
blir med på byvandring. Vi 
får høre byens historie og 
se noen av severdighetene. 
Lunsj og ettermiddag til egen 
disposisjon. I kveld kler vi oss 
pent og møtes til fire-retters 
middag. 

DAG 4
Påskefrokost før vi møtes og tar 
en bli-kjent-tur i området. Om 
ettermiddagen arrangeres det 
påskekonsert ved hotellet. Felles 
middag om kvelden.

DAG 5 
Frokost, utsjekk og avreise. Vi 
forlater Hildesheim og kjører 
nordover med stopp underveis. 

Overnatting og middag i Jylland. 

DAG 6
Frokost. Avreise med 
Superspeed1 med reservert 
plass på Voyager Class. Fra 
Kristiansand kjører vi til våre 
hjemsteder.

R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:   02.04-07.04
PRIS:   7 990,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 5 overnattinger med frokost

• 4 middager/buffet

• Utflukter som beskrevet

• Reservert plass på Voyager Class t/r

TILLEGG

Enkeltrom: 2 200,- 

Fra Haugesund: 200,-

Buffet på ferge: 250,- pr vei

Forbehold om plasser

€
DKK

R E I S E F A K T A

m ID

DATO:   03.04-05.04
PRIS:   3 990,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 2 overnattinger med frokost

• 2 middager/buffet.

• Utflukter som beskrevet i 

   programmet

TILLEGG

Enkeltrom 600,-

Fra Haugesund 200,-

NOK
NOK

R E I S E F A K T A

m PASS
€

DKK

DATO:   22.04-29.04
PRIS:   10 900,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• ColorLine t/r 

• 7 overnattinger med frokost

• 8 middager/buffet

• Blomsterparade

• Inngang Keukenhof

• Guidet tur i Amsterdam

• Kanalcruise i Amsterdam

TILLEGG

Enkeltrom 1 770,-

Fra Haugesund 200,-

En helt ny tur til vakre Nederland, hvor vi får med oss hovedstaden Amsterdam, 
byen den Haag, Keukenhof og den fantastiske blomsterparaden. 

DAG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med påstigning underveis til 
Kristiansand. Avreise med Superspeed1. 
Buffet om bord. Ankomst Hirtshals og 
overnatting ved Århus.

DAG 2 
Vi fortsetter turen mot Holland, og har en fin 
dagsetappe som ender i Hannover. Middag 
på hotellet om kvelden. 

DAG 3 
Vi kjører det siste stykket til Nederland og 
byen den Haag, hvor vi skal bo i tre netter på 
Novotel den Haag City Centre****. Det blir en 
flott base for våre opplevelser i Nederland. 
Vi er fremme tidlig ettermiddag slik at vi 
har tid å se oss litt rundt eller bare slappe av 

på hotellet før vi møtes igjen til middag på 
hotellet om kvelden.

DAG 4
I dag står opplevelsene i kø! Først skal vi 
få se den fantastiske blomsterparaden 
som går i området ved parken, før vi går 
inn i Keukenhofparken og får gå rundt der. 
En hel dag med bare blomster og farger i 
alle størrelser og varianter. Ikke minst er 
blomsterparaden et syn! Retur til hotellet i 
den Haag og middag der om kvelden. 

DAG 5
I dag skal vi til Amsterdam for å utforske 
hovedstaden! Vi starter med en tre timers 
sightseeing med lokalguide. Deretter skal 
vi slappe av med en liten båttur på kanalen 
etterpå. Tid på egenhånd i Amsterdam før vi 

returnerer til den Haag. Middag på hotellet 
om kvelden. 

DAG 6
Turen går hjemover og vi returnerer til 
Hannover for overnatting og middag.

DAG 7
Nå går turen videre nordover, vi stopper på 
grensen slik at de som ønsker kan handle litt. 
Deretter fortsetter vi til Århus i Danmark, 
hvor vi skal overnatte. Her skal vi også ha 
deilig middag om kvelden. 

DAG 8
Etter frokost kjører vi til Hirtshals og går om 
bord i SuperSpeed1. Buffet om bord. Etter 
ankomst Kristiansand fortsetter vi til våre 
respektive hjemsteder. 

Amsterdam og Keukenhof                            

DAGER
8
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R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:   07.05-09.05
PRIS:   4 950,-

PRISEN INKLUDERER

• Fjord Line utreise i innvendig lugar

• 1 hotell overnatting med frokost

• 2 frokoster

• Middag i Ålborg

• Nattmat

• Konsert

• ColorLine retur med buffet

TILLEGG

Enkeltrom og enkeltlugar 650,-

PÅMELDINGSFRIST: 25. mars

DKK
DKK

Vi har igjen gleden av å tilby musikkinteresserte denne store musikkbegivenheten 
i Ålborg. André Rieu er tilbake i Gigantium med sitt førti-manns store orkester og 
fremragende solister.

DAG 1 
Avreise fra Sandnes og Stavanger til 
Risavika hvor vi reiser med en av Fjord Lines 
nye cruiseferger om kvelden til Hirtshals. 
Plass i innvendig lugar. 

DAG 2
Vi ankommer Hirtshals om morgenen og 
har frokost i land. Videre ned til Ålborg hvor 
vi sjekker inn på det nyrenoverte Comwell 
Hotel Hvide Hus. Vi har hele dagen til 
å utforske Ålborg med sine hyggelige 
gågater, museer og utstillinger. Vi samles 
til felles middag før vi reiser til konserten. 

Her tar den populære hollandske virtous 
og krølltopp André Rieu imot oss. Hele 
verden elsker hans store forestillinger med 
førti-manns Johann Strauss Orkester med 
kjente solosangere. Her fremføres ikke 
bare klassiske perler, men også musikk 
fra musikaler/filmer og verdenskjente 
slagere. Alt under ledelse med smil og unik 
musikalitet. Vi har meget gode plasser i 
salen. Gled deg til denne store musikalske 
begivenheten som varer i godt over to 
timer. Tilbake på hotellet venter nattmat 
og vi gleder oss over de mange inntrykk fra 
denne kvelden.

DAG 3
Etter morgenmat reiser vi til Hirtshals. 
Vi tar SuperSpeed1 til Kristiansand. 
Om bord har vi buffet under overfarten. 
Etter ankomst fortsetter vi til våre 
respektive hjemsteder.

André Rieu og Johan Strauss 
orkester i Ålborg

DAGER
3 DAGER

10

ANDRÉ RIEU OG JOHAN STRAUSS ORKESTER  | Danmark

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:  20.09-30.09
 20.10-30.10
PRIS:  11 890,- pr. pers

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Sør-Vest Reiser

• Fly Stavanger – Zagreb tur/retur

• Busstransport Zagreb – Banja Vrucica 

   t/r inkl. lunch

• Hotellopphold 10 dager inkl full pensjon

• Medisinsk undersøkelse og behandling

TILLEGG
• Enkeltrom: 1000,-

• Spabehandling i hotellets spa avdeling

PÅMELDINGSFRIST: 20.juli/20.august

BAM

Bosnia -Ta vare på din helse
Helse- og turistsenteret Banja Vrucica er lokalisert i den nordre delen av Bosnia 
Herzegovina i naturskjønne omgivelser nær byen Teslic. Senteret er bygget opp 
rundt en av de berømte kildene med termisk mineralvann som var så populært 
blant de gamle romerne.

Senteret er spesialister på rehabilitering 
etter hjerteproblemer, revmatiske lidelser, 
samt hofte, kne og leddplager. 

Vi flyr fra Stavanger til Zagreb hvor vi blir 
hentet med buss og kjørt via Banja Luka, 
hvor vi spiser lunsj, og videre til Teslic 
hvor vi sjekker inn på Hotel Cardial***** på 
ettermiddagen. Her skal vi bo i ti dager. 
Behandlingen starter allerede neste 
morgen.

Ved ankomst blir alle undersøkt av 
medisinsk spesialist og foreskrevet 
individuell tilpasset behandling. 

Behandlingene består av daglig medisinsk 
observasjon, ECG, forskjellige typer 
trening og terapi i kombinasjon med 
mineral bad og laboratorietester.

I tillegg har du tilgang til hotellets nye 
spasenter med alt du kan tenke deg av 
velvære tilbud som aroma massasje “hot 
stone” massasje, choco aroma og vin 
aroma spa.

Senteret har sykkelutleie og flotte turstier, 
du kan slappe av ved bassengkanten eller 
i hotellets spa avdeling.

f

Bosnia | TA VARE PÅ DIN HELSE
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Ungarn | BLOMSTERFEST I UNGARN

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:   19.08-24.08
PRIS:   11 980,-
PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser
• 5 overnattinger m/ frokost
• 4 lunsjer
• 3 middager
• 1 middag ved lokal restaurant 
   inkl. sigøynermusikk og  
   folkloreopptreden
• 1 Middagscruise på Donau
• Utflukter som beskrevet i 
   programmet

TILLEGG
Enkeltrom: 1 750,-

PÅMELDINGSFRIST: 1.juni 

€
HUF

DAGER
5

DAGER
6

MINICRUISE MED HURTIGRUTEN  | Norge

R E I S E F A K T A

ID

DATO:   29.04-03.05
PRIS:   8 550,-

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Sør-Vest reiser
• Fly Stavanger - Tromsø t/r
• Busstransport inkl. guide
• Lunch fjellheisen 
• Guidet omvisning Polaria
• Transport til Hurtigruten
• Hurtigruten Tromsø - Kirkenes t/r
   inkludert full pensjon
• Overnatting Rica Ishavshotellet 
• Transfer til flyplass 

TILLEGG
• Enkeltrom/lugar 2 210,-
• Drikke til mat  
• Eventuelle utflukter

PÅMELDINGSFRIST: 25. januar

NOK

På denne reisen får du muligheten til å oppleve den arktiske våren. Vi går om bord 
på MS Kong Harald i Tromsø. På vei nordover nyter vi synet av de majestetiske 
Lyngsalpene. Vi besøker Hammerfest på hjemveien og har siste natten på det flotte 
Ishavshotellet i Tromsø.

På denne turen får vi oppleve mye historie og kultur. Det blir besøk i Debrecen hvor 
vi opplever Blomsterkarnevalet som er en av de mest populære festivaler i Ungarn. 
Turen går og til Budapest, Ungarns hovedstad med bysightseeing og båttur på Donau. 

DAG 1
Vi flyr fra Stavanger til Tromsø hvor vi blir 
møtt av lokalguide som tar oss med på en flott 
sightseeing i byen. Vi spiser lunsj på Fjellheisen 
med panoramautsikt over byen, og vi får med 
oss et besøk på opplevelsessenteret Polaria før 
vi sjekker inn på nordgående Hurtigrute MS 
Kong Harald. MS Kong Harald kaster loss om 
kvelden og passerer under Tromsøbrua med 
kurs nordover. Før vi går til sengs denne første 
kvelden kan vi nyte synet av de majestetiske, 
snødekte Lyngsalpene.

DAG 2
Neste morgen får vi med oss Havøysund. I dag 
blir det tidlig lunsj for de som skal på utflukt til 
Nordkapp-platået. MS Kong Harald ankommer 
Honningsvåg om formiddagen og bussene 
står klar til å ta oss med opp på platået. 

DAG 3
Vi anløper vi Kirkenes. Byen som ligger klemt 
mellom to tidssoner, Helsinki og Moskva og 
er i sannhet et grenseland. Her tilbyr vi utflukt 
bl.a. til den Russiske grense. Vi sier farvel til 
Kirkenes tidlig ettermiddag og setter kursen 
nord-vest og deretter mot sør. Vi ankommer 
Vardø og det blir tid til et besøk på Vardøhus 
Festning, eller kanskje en tur til Hekse-museet 
kan friste?

DAG 4
Vi anløper Hammerfest neste formiddag. 
Byen var den første i Norge med elektrisk 
gatebelysning og er nå kanskje mest kjent 
for oljeanlegget på Melkøya. På reisen videre 
mot Tromsø er vi innom Lyngenfjorden hvor 
vi får levert ferske Lyngenreker. Vi anløper 
Tromsø like før midnatt og sjekker inn på 

Scandic Ishavshotellet som ligger like ved 
Hurtigrutekaien. 

DAG 5
Formiddagen til fri disposisjon før bussen tar 
oss tilbake til flyplassen. Vi lander på Stavanger 
lufthavn, Sola tidlig om kvelden.

DAG 1
Vi møter reiseleder på Stavanger Lufthavn 
Sola og flyr til Budapest med mellomlanding. 
Etter ankomst møter vi vår buss og sjåfør. 
Turen går til Debrecen. Vi sjekker inn på vårt 
hotell som ligger i den historiske delen av 
Debrecen. Felles middag om kvelden.

DAG 2
Etter frokost opplever vi den store og 
berømte blomsterfestivalen i Debrecen. Hele 
byen er blomsterdekorert og det er stort 
opptog gjennom byen. Vi får oppleve både 
ungarske og internasjonale folkedansgrupper 
og orkestre. Lunsj på lokal restaurant og 
middag ved hotellet.

DAG 3 
Etter frokost blir vi nærmere kjent med 

Debrecen. Vår lokalguide tar oss med på 
byvandring. Vi opplever den berømte Piac 
gaten med Palasset, Rådhuset, Csokinai 
teateret . Vårt neste stopp er Hortobagy 
nasjonal park som står på UNESCO sin 
verdensarvliste. Vi kjører med hest og 
kjerre innover i parken. Lunsj underveis.  
Middag om kvelden.

DAG 4
Frokost, utsjekk og avreise. Turen i dag 
går til Budapest. Underveis stopper vi ved 
Tiszainnsjøen. Vi legger inn et besøk ved 
Økosenteret som tilhører innsjøen og får her 
se den rike samlingen av flora og fauna som 
finnes i området. Dagens lunsj har vi lagt til 
en lokal restaurant. Innsjekk på vårt hotell 
som ligger sentralt. Kveldens middag krydres 
med sigøynermusikk og folklore.

DAG 5
Etter frokost skal vi i dag bli nærmere kjent 
med Budapest. Vår lokalguide forteller oss 
byens historie. Lunsj og ettermiddagen 
til fri disposisjon. Muligheter for besøk i 
Markedshallen. Om kvelden blir vi med 
på et stemningsfullt middagscruise på
 elven Donau. 

DAG 6
Frokost og utsjekk. Vår buss står klar utenfor 
hotellet og vi kjører til den pittoreske og 
historiske byen Szentendre utenfor Budapest. 
Lunsj ved lokal restaurant. Avreise med 
ettermiddagsfly med en mellomlanding 
før ankomst Stavanger om kvelden.

Minicruise med Hurtigruten Blomsterfest i Ungarn

f

f
y



24 FERIEKATALOG 2015   |   www.sorvestreiser.no 25www.sorvestreiser.no   |    FERIEKATALOG 2015

MALLORCA  | Spania

DAGER
8

R E I S E F A K T A

PASS€

DATO:   01.05-08.05
PRIS:   9 950,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• Fly T/R Mallorca 

• 7 overnattinger “all inclusive”*

• Transport til og fra flyplassen

• Utflukter med lokalguide/buss

* frokost, lunsj og middag, alle lokale 

drikkevarer. 

TILLEGG

Enkeltrom: 900,-

PÅMELDINGSFRIST: 25. februar

H
an

si H
in
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Mallorca      
For tredje år på rad setter vi kursen for den spanske øya Mallorca og reiser 
når sesongen nylig har startet og det er behagelige temperaturer. 

DAG 1
Vi møter vår reiseleder på Stavanger 
Lufthavn Sola og flyr med Lufthansa 
med en mellomlanding i Frankfurt 
til ferieparadiset Mallorca. Under 
oppholdet bor vi på det velkjente Hotel 
Morito i Cala Millor. Hotellet har en 
fantastisk terrasse der vi samles.

DAG 2
Vi blir kjent med hotellet, gågaten og 
omgivelsene. Reiseleder tar deg med på 
vandring i gågaten, strandpromenaden 
og i det gamle sentrum av Cala Millor. 
Resten av dagen er til fri disposisjon. 
Man kan boltre seg i det klare vannet og 
kjenne sanden under føttene eller ligge 

ved bassenget. Middag på hotellet om 
kvelden.

DAG 3
I dag skal vi på vintur. Spania er kjent 
for sine gode viner, men kanskje er 
ikke de vinene fra Mallorca like godt 
kjent. Vi drar sammen med reiseleder 
og lokalguide til Binissalem og besøker 
bodega Jose Luis Ferrer. Her får vi en 
guidet tur i vinkjelleren før vi går i hagen 
og får smake på litt vin, servert sammen 
med ost og kjeks. Etterpå går vi om 
bord i et lite tog som kjører oss rundt på 
vingården. Ute på marken stopper vi for 
å få smake på hvitvin fra Ribas vinkjeller. 
Deretter kjører vi videre med toget til 

vingården Ribas, hvor vi får omvisning og 
prøvesmake gårdens produkter. 
Retur til hotellet om ettermiddagen. 

DAG 4
Carpe diem/grip dagen – og vi gjør det til 
gangs! Vi har hele dagen til å slappe av, 
bade, sole (husk solfaktor!) eller shoppe, 
dra på sykkeltur. Vi møtes til middag om 
kvelden.

DAG 5
Vi har hele dagen til fri disposisjon, 
og kan nyte den ved bassenget, på 
stranden eller hvor en måtte ønske. 
Reiseleder kan komme med forslag 
til utflukter, og kan være med de som 

ønsker å ta lokalbussen til Puerto Cristo og 
Dragegrottene. 

DAG 6
I dag er det marked i byen Sineu, og dette er 
det eldste markedet på Mallorca. Markedet 
er spennende, og det er det eneste som 
ennå selger levende dyr. Vi har med oss 
lokalguide i tillegg til reiseleder, som forteller 
om stedene vi besøker. Fra Sineu drar vi 
til den lille landsbyen LLubi, hvor vi spiser 
Fideua på kirkeplassen. Retur til hotellet om 
ettermiddagen. 

DAG 7
Dagen er til fri disposisjon. De som ønsker 
det kan ta lokalbussen inn til Palma, og gå i 
butikker eller se katedralen. 

DAG 8
Tiden er kommet for å pakke kofferten og 
vende nesen hjem til Norge. Vi har egen 
transport til flyplassen, og etter å ha sagt 
farvel til vårt vertskap setter vi av sted. Vi flyr 
fra Mallorca via Frankfurt og hjem til Sola. 

Sollér, Palma og appelsinlundt

f
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R E I S E F A K T A

m PASS

DATO: 30.04-03.05
 11.06-14.06
 27.08-30.08
 15.10-18.10
 03.12-06.12, juletur

PRIS AALBORG:  Fra 2 990,-
PRIS ÅRHUS:  Fra 3 290,-

PRIS KOLDING:  Fra 3 490,-

PRISEN INKLUDERER
• ColorLine t/r inkl. plasser i Voyager Class
• 3 overnattinger m/ frokost

TILLEGG
• Buffet ColorLine 250,- pr vei,-
• Middag fra 200,-
• Enkeltrom fra 600,-
• Fra Haugesund 200,-

€
DKK

AALBORG, ÅRHUS, KOLDINGWEEKEND  | Danmark

Aalborg, Århus, Koldingweekend
Gjør noe hyggelig sammen og unn deg en pause! Den gode danske stemningen møter 
du allerede i det du kommer om bord i SuperSpeed. Her kan du utforske taxfree-
butikkene med spennende utvalg, eller nyte en bedre middag i en av restaurantene.
 På denne turen kan du velge by og hotell etter ønske.

AALBORG
Aalborg har et godt utbygd tilbud til de 
handleglade. Her er det stort utvalg av trendy 
butikker, spesialbutikker og shoppingsentre.  
Aalborg har 300 spisesteder, med alt fra 
enkel dansk bevertning til restauranter med 
internasjonal standard. Byens utelivsgate, 
Jomfru Ane Gade, besøkes årlig av et stort 
antall nord-menn. Her finnes barer, nattklub-
ber, diskoteker og restauranter side om side.

AARHUS
I Aarhus kan du kan nyte både shopping og 
avslappende stunder på en av de mange 
spisesteder. Her er mulighet for tur i skog 
og strand, kombinert med kunst og kultur i 
verdensklasse.

DAG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med stopp underveis til Kris-
tiansand. Utreise med ColorLine. Om bord 
har vi reserverte stoler i Voyager Class. Etter 
ankomst Hirtshals kjører vi til hotellene våre i 
Aalborg, Aarhus og Kolding.

DAG 2
Frokost og dagen til fri disposisjon Gjester til 
Kolding kan bli med heldagsutflukt til Flens-
burg. Her finner vi små og fargerike fiskerhus, 
og gamle hyggelige torg. I mange år tilhørte 
Flensburg Danmark, sporene fra den tid er 
mange. På hjemveien blir det tid til grense-
handel og en liten avstikker til Christiansfeld 
som står på UNESCO’s liste over verdensarv. 

DAG 3
Frokost og dagen til fri disposisjon. Gjester til 
Kolding blir det utflukt til Kolding sentrum 
og Kolding storsenter. Vi får muligheten til 
å rusle rundt i gågatene, besøke Koldinghus 
Slott eller andre av Koldings mangfold av 
museer og attraksjoner. Vi møtes til avtalt tid 
og drar tilbake til hotellet. 

DAG 4
Etter frokost kjører vi via Aarhus og Ålborg til 
Hirtshals og sjekker inn på ColorLine. Ombord 
har vi reserverte stoler i Voyager Class. Etter 
ankomst Kristiansand fortsetter vi til våre 
respektive hjemsteder.

DAGER
4

Spania | LANGTIDSFERIE I SPANIA

R E I S E F A K T A

PASS

DATO: Hele året
PRIS:  Fra 565,-
 per leilighet per døgn

PRISEN INKLUDERER
• Ukentlig rengjøring og skift av 
   håndklær hver 4. dag
• Vann og strøm  
• Sengetøy

TILLEGG
• Opphold mindre enn 7 netter 
    + 10% døgnpris
• Opphold mindre enn 3 netter 
   + 20% døgnpris
• Transfer tur/retur flyplass
• Flyreisen

€

Langtidsferie Spania
Sør-Vest reiser kan nå tilby langtidsferie i Albir. Albir ligger på Costa Blanca kysten som er 
et meget populært reisemål for nordmenn, og kan by på et klima med over 300 soldager i 
året. En sikker destinasjon for alle aldersgrupper. Nærmeste flyplass er Alicante.

ALBORADA GOLF
Alborada Golf ligger 250 meter fra stranden og i gangavstand 
til alle fasiliteter. Anlegget har svømmebasseng for både 
voksne og barn. Leiligheter med 1, 2 eller 3 soverom. 1 eller 
2 bad, kjøkken, stue og terrasse. Meget godt utstyrt med 
oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, kaffetrakter, TV, air condition 
og fullstendig renovert.

BOULEVARD
Boulevard ligger 100 meter fra stranden og strandpromenaden. 
Kort vei til alle fasiliteter. Totalt 32 leiligheter med 1 og 2 
soverom. Felles hageanlegg på baksiden av bygget med 
svømmebasseng for barn og voksne.  

Alle terrasser har utsikt til sjøen. Leilighetene er velutstyrte med 
blant annet vaskemaskin, oppvaskmaskin, satellitt fjernsyn, 
aircondition, sentralvarme og varmekabler på badegulv. 

Ta kontakt for mer informasjon, vi ordner fly og transfer!

f
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DAGER
15

USA  | USA

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:  22.06-06.07
PRIS:  34 950,-
Med Aftenbladkortet:  31 950,-

PRISEN INKLUDERER

• Norsk sjåfør/turleder fra Sør-Vest reiser

• Fly inkl. skatter og avgifter 

   Stavanger–Los Angeles t/r

• 13 overnattinger på hotell m/frokost

• Rundreise med Europeisk buss i USA

•  6 middager

• Sightseeing i Hollywood

• 4 timers sightseeing i San Francisco 

• Entrée til 17-Miles-Drive

• Entrée til nasjonalparkene: 

   Monument Valley, Grand Canyon, 

   Bryce Canyon, Zion, Death Valley, 

   Joshua Tree og Kings Canyon

• Death Valley (vær avhengig)

• Obligatorisk tips til guide

TILLEGG

• Universal Studios / Los Angeles

• Grand Canyon helicopter tur

• Las Vegas by night inkl. lys-show og 

   casino besøk

• Båttur i San Francisco under The 

   Golden Gate bridge og rundt 

   Alcatraz fengselet

• San Francisco kveldstur inkl. 

   Cable Car

• Lunsjer

• Middager som ikke inngår i 

   programmet

• Enkeltrom: 7 000,-

Visum ordnes av Sør-Vest reiser

PÅMELDINGSFRIST:  21. april

$
$

USA
Bli med til USA og opplev verdenskjente attraksjoner og byer du gjerne bare 
har drømt om å besøke! På denne unike rundturen i den sør-vestlige delen av 
USA kjører vi med Europeisk buss og egen sjåfør fra Sør-Vest reiser!

DAG 1
Vi møter reiseleder på Sola. Flybilletter og 
informasjon deles ut her. Mellomlanding 
og flybytte i London og ankomst Los 
Angeles om ettermiddagen. Busstransfer 
til hotellet. 

DAG 2: Los Angeles
Vi starter dagen med en sightseeing 
hvor vi blant annet besøker El Pueblo og 
Hollywood. Vi får gå en tur på «The walk 
of fame» og er vi heldige støter vi kanskje 
på en kjendis!? Om ønskelig kan du 
tilbringe ettermiddagen på verdens mest 
kjente filmstudio; «Universial Studios 
Hollywood». Overnatting i Los Angeles. 

DAG 3: Los Angeles - Laughlin
Turen går østover forbi ørkenoasen Palm 

Springs til Joshua Tree National Park. 
Herfra fortsetter vi til den legendariske 
“Route 66” og til byen Needles som ble 
grunnlagt i 1883. Vår destinasjon i dag er 
Laughlin som ligger på grensen mellom 
California og Nevada. Overnatting i 
Laughlin.

DAG 4: Laughlin - Oatman - historic 
Route 66 - Williams / Tusayan 
Vi blir bedre kjent med Route 66. Turen 
går først til Fort Mohave og videre til 
Oatman. Vi kjører videre mot Kingman og 
vi besøker den historiske byen Seligman 
som har vært bakgrunnsteppe for mange 
kjente spillefilmer. Overnatting i området 
Williams / Tusayan som ligger langs 
Route 66.

DAG 5: Williams - Grand Canyon - Page 
Første etappe i dag går fra Williams 
til Grand Canyon nasjonalpark i nord 
Arizona. Grand Canyon er en av USA`s 
største turistattraksjoner. Den enorme 
kløften strekker seg over 446km og 
er med på UNESCOs verdensarvliste. 
Om ettermiddagen kjører vi til Page 
for overnatting. Alternativ rute inn til 
Monument Valley.

DAG 6: Page - Capitol Reef - Bryce Canyon 
I dag får vi oppleve det mektige og 
varierte landskapet på veien fra Page 
til Bryce canyon som er en av USA`s 
vakreste og mest spektakulære parker. 
Her er det en labyrint av fjellformasjoner 
i ulike størrelser. Overnatting ved Bruce 
Canyon.

DAG 7: Bryce Canyon - Zion Nationalpark - 
Las Vegas 
Vi fortsetter vår opplevelsesferd og kjører via 
Red Canyon og Zion nasjonalpark og videre 
til Las Vegas hvor vi ankommer om kvelden. 
Etter middag kan de som ønsker melde 
seg på en bytur; «Las Vegas by night» med 
spektakulært lys og vannshow. Overnatting 
i Las Vegas.

DAG 8: Las Vegas
Byen som ligger midt i ørkenen byr på mange 
opplevelser. Om man ønsker kan man velge 
å bli med på en utflukt til «Valley of Fire» 
som har fått sitt navn fra de 150 millioner 
år gamle sandsteinsformasjonene, eller 
man kan utforske gambler-byen på egen 
hånd. Overnatting i Las Vegas. Mulighet for 
å melde seg på helikoptertur over Grand 
Canyon.

DAG 9: Las Vegas - Death Valley - Bakersfield  
Vi forlater Las Vegas og kjører til Death 
Valley (værforbehold). Laveste punkt i denne 
beryktede dalen ligger 86 meter under 
havoverflaten, noe som gjør dette stedet til 
et av de varmeste i Amerika. Temperaturen 
her kan komme opp i 60 grader celsius! Om 
ettermiddagen ankommer vi Bakersfield hvor 
vi skal overnatte.

DAG 10: Bakersfield - Sequoia and Kings 
Canyon - San Francisco 
Vi starter dagen med en tur i Sequoia 
nasjonalpark og Kings Canyon. I den sørlige 
delen av nasjonalparken finner vi de enorme 
sequoias treene som strekker seg opp mot 
100 meter i høyden og er opptil 2500 år 

gamle. Herfra fortsetter vi gjennom den 
fruktige dalen San Joaquin Valley til San 
Francisco

DAG 11: San Francisco
I dag skal vi gjøre oss kjent med San 
Francisco og vi starter med en by sightseeing 
og en tur over Golden Gate Bridge. 
Sightseeingen avsluttes ved Fishermans 
Wharf og ettermiddagen disponerer du etter 
eget ønske. Om ønskelig kan man melde seg 
på båttur fra Fishermans Wharf forbi Golden 
Gate Bridge og Alcatraz.

DAG 12: San Francisco - Carmel - Solvang  
“Be inspired by the wonderful landscape 
along Highway No. 1”. Vi nyter det flotte 
landskapet på veien til Solvang. Vi gjør er 
stopp i den sjarmerende byen Carmel og vi 
tar en avstikker på den kjente «17-Miles-
Drive» hvor vi får en fantastisk utsikt mot 
Stillehavet. Om kvelden ankommer vi vårt 
hotell i Solvang.   

DAG 13: Solvang - Santa Barbara - Los Angeles 
Vår ferd går videre sørover på Highway No.1, 
også kjent som “Pacific Coast Highway”. I 
Santa Barbara gjør vi et stopp og vi fortsetter 
forbi kjente steder som Santa Monica og 
Malibu før vi ankommer Los Angeles.

DAG 14: Los Angeles - Stavanger
Vi sjekker ut fra hotellet og i dag flyr vi 
hjem igjen. Om tiden tillater det, besøker 
vi et handlesenter på vei til flyplassen. Vi 
flyr samme rute tilbake til Norge som ved 
utreise. Ankomst Stavanger dagen etter. 

f
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England | SØR-ENGALND

R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:  30.06-03.07
PRIS:  6 990,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• Fjordline t/r inkl innvendig lugar

• 2 overnattinger

• 3 frokoster

• 2 middager

• Ferge Frederikshavn-Læsø t/r

• Utflukter som beskrevet i program

TILLEGG

• Enkeltrom/singel lugar: 1 400,-

• Fra Haugesund/ Bergen: 200,-

• Utvendig lugar t/r: 350,-

DKK

LÆSØ-SKAGEN  | Danmark

Læsø-Skagen
Læsø er rik på ro, god plass og gode opplevelser. Læsø ligger som en oase i 
Kattegat og er tangbankenes hjemland, med hvite sandstrender,  jomfruhummer 
og sydesalt.  På denne turen besøker vi i tillegg Skagen byen hvor to hav møtes. 
Byen er kjent for sitt fantastiske ferieliv. 

DAG 1
Avreise fra Bergen, Haugesund, Stavanger 
og Sandnes til Risavika hvor vi seiler ut med 
Fjordline. Om bord får vi tildelt våre lugarer 
og kan besøke restaurantene, taxfree og 
nyte kveldens underholdning. 

DAG 2
Ankomst Hirtshals og frokost på Montra 
Skaga Hotell. Videre kjører vi til Skagen hvor 
vår lokalguide venter. Vi får tid på egenhånd 
og kan besøke Skagen museum, nyte det 
skjønne liv som utspinner seg på havnen 
eller følge med bussen. Vi fortsetter til 
Frederikshavn hvor fergen til Læsø venter. 
Etter ankomst Læsø kjører vi til hotellet vårt 
for innsjekk før vi treffes til felles middag 
og hygge. 

DAG 3
Frokost og rundtur på Læsø med lokalguide. 
Læsø er spennende med sin historie om 
saltsyderne og vi får se hvordan dette 
var, samt de berømte tangtakene laget 
av ålegress. Vi avslutter turen med lunsj 
på flotte Havnbakken hotell som ligger 
vakkert til ved havnen. Etter middagen til 
fri disposisjon og kan anbefale kjente Læsø 
kurbad, museumbesøk eller nyte den flotte 
stemingen i havnen. Om kvelden samles vi 
til middag. 

DAG 4
Tiden er kommet til å ta farvel med Læsø, 
frokost og fergen til Fredrikshavn. Vi kjører 
via den spesielle byen Sæby og videre til 
Aalborg hvor vi har noen timer vi kan

oppleve byen før vi treffes til middag. 
Videre til Hirtshals og innsjekk på Fjordline. 

DAG 5
Vi ankommer Stavanger tidlig om 
morgenen og kjører til våre hjemsteder. 
Reisende til Bergen blir med videre. 

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:   03.08-07.08
PRIS:   9 990,-

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Sør-Vest reiser
• Fly t/r London Heathrow
• Turbuss i England
• 4 overnattinger med engelsk frokost 
• 3 middager på hotellet
• Utflukter som beskrevet
• Innganger som beskrevet

• Middag på typisk engelsk pub

TILLEGG

Enkeltrom 1 875 ,-

PÅMELDINGSFRIST:  2. februar

£

Sør-England
Dette er en tur i behagelig tempo, med koselige etapper og tid på egenhånd. 
Vi besøker Wales med hovedstaden Cardiff, samt nasjonalparken Brecon Beacons. 
Vi besøker og byen Bath og vi får en flott sightseeing i vår baseby Bristol. 

DAG 1
Vi møter reiseleder på Stavanger lufthavn 
Sola, og har avreise til London Heathrow. Fra 
flyplassen i London drar vi sørover. Målet vårt 
er Bristol, kjent for sin vakre hengebro. Her 
skal vi ha vår base de neste dagene, på 
Mercure Bristol Holland House Hotel****. 
Før vi kommer dit skal vi innom den mest 
engelske av de engelske landsbyene, nemlig 
Castle Combe. Landsbyen har bare 350 inn-
byggere og har stått uendret siden middel-
alderen. Dette er en koselig og pittoresk 
landsby. Middag på hotellet om kvelden. 

DAG 2
Vi starter dagen med engelsk frokost. 
Deretter setter vi oss i bussen og kjører over 
grensen til Wales. Vi starter med et besøk 
i nasjonalparken Brecon Beacons, før vi 

kjører til hovedstaden Cardiff. Her får vi tid på 
egenhånd til å gå i gatene, besøke Millenium 
Stadion eller kanskje sjømannskirken kan friste 
med et besøk? Turen tilbake til Bristol tar et par 
timer og vi er tilbake i god tid før middag. 

DAG 3
I dag tar vi turen til kulturbyen Bath, som er 
kjent for sine kurbad. Det var romerne som 
grunnla dette, varme mineralbad oppvarmet 
av kilder. I tillegg regnes Bath for å være en av 
de av de mest elegante og grasiøse byer med 
sine gylne gule hus i Georgiansk stil, med 
godt designede fasader og med sjarmerende 
torg og parker. Rundt 500 bygninger, mange 
fra det 18. århundrene, er fredet, og verdt å 
se. Vi besøker de romerske badene byen også 
er kjent for. Retur til Bristol og middag på 
hotellet om kvelden. 

DAG 4
Vi slapper av i Bristol. Vi har en sightseeing 
sammen om formiddagen, hvor vi besøker 
den kjente hengebroen, Clifton Suspension 
Bridge. Ellers er det mye spennende å se og 
gjøre i Bristol. Her er det noe for enhver smak, 
både når det gjelder shopping, kunst og kul-
tur, samt akvarium og zoologisk hage. 
Om kvelden går vi og spiser en god middag 
på en ekte engelsk pub. 

DAG 5
Tiden er kommet for å vende hjemover. Vi 
stopper ved Windsor på veien og får noen 
timer på egenhånd til å besøke slottet og ha-
gen. Inngang til Windsor er inkludert. Etterpå 
kjører vi til Heathrow lufthavn. Flyet direkte 
til Stavanger. Ankomst sent om kvelden. 

DAGER
5

DAGER
5

f
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R E I S E F A K T A

DATO:   01.07-08.07
PRIS:   13 490,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 7 overnattinger m/ frokost

• 3 hotell middager

• 2 restaurantmiddager i Split inkl. 

    transport t/r

TILLEGG

Enkeltrom: 4 480,- 

PÅMELDINGSFRIST:  30. april

PASS€

Split
Turen går til populære Split. Gamlebyen står på verdensarvlisten til UNESCO.  
Vi kan glede våre gjester i år med opphold syv netter på Radisson Blu****. 
På denne reisen kombinerer vi sol og bading med byopplevelser i Split, 
og vi tilbyr fine utflukter under oppholdet.

DAG 1
Frammøte på Stavanger Lufthavn 
Sola på formiddagen hvor vi møter 
reiseleder og sjekker inn for avgang 
med fly inkludert kort mellomlanding 
i Frankfurt til Split. Etter landing blir vi 
møtt av buss og lokalguide som tar oss 
direkte til Radisson Blu som er et nytt 
og eksklusivt design hotell med utsikt 
til Adriaterhavet og øya Brac. Hotellet 
ligger like ved strendene og det er kun 
et par km inn til gamlebyen i Split. Det 
er basseng ute og inne med liggestoler 
og håndklær. Nedenfor hotellet finnes 
det strand, soldekk, bar, lunsjrestaurant 
etc. Hotellets spa er kåret til regions 

beste. Her skal du bo godt i store rom 
med balkong, air condition, satellitttv, 
minibar, hårtørker, tøfler og badekåpe. 
Vi har middagbuffet etter ankomst.

DAG 2
Under vårt opphold er det stor og variert 
frokostbuffet med mange varmretter 
inkludert. Du velger om du vil sitte inne 
eller ute på den store terrassen. Ved det 
innbydende basseng området finnes pool 
bar hvor du kan kjøpe enkle lunsjretter. 
Du kan velge om du vil besøke hotellets 
buffetrestaurant eller a la carte 
restauranten.

DAG 3
Dagen til egen disposisjon.Kveldstur inn 
til gamlebyen med tre retters middag 
inkludert på en lokal restaurant.

DAG 4
Dagen til egen disposisjon. Denne 
ettermiddag kan du bli med på felles 
tur til City Center 1 utenfor sentrum. Du 
velger besøk i hotellets buffet restaurant 
eller i a la carte restauranten.

DAG 5
Dagen til egen disposisjon. I kveld 
har vi inkludert felles middag i buffet 
restauranten på hotellet. 

KROATIA - SPLIT | Kroatia

DAGER
8

DAG 6
Dagen til egen disposisjon. I kveld har vi 
inkludert felles middag i buffet restauranten 
på hotellet.

DAG 7
Dagen til egen disposisjon. I kveld har 
vi kveldstur til gamlebyen med lokale 
spesialiteter på en grill restaurant.   

DAG 8
Hjemreisedagen er kommet. Siden vi 
har kveldsfly kan man nyte siste dagen 
på hotellet og stranden. Vi reiser ut 
til  flyplassen på ettermiddagen  og tar 
Lufthansa med kort mellomlanding i 
Frankfurt før ankomst Stavanger Lufthavn 
Sola rundt midnatt.

f

Sommeridyll i Splitt
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KIRCHBERG I TYROL  | Østerrike

R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:  02.07-12.07,  
 16.07-26.07
PRIS:  13 980,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• ColorLine t/r

• 10 overnattinger m/ frokoster

• 11 middager/buffet

• 4 lunsjpakker 

• Utflukter som beskrevet

• “All inclusive”* på Zentral Hotel

 * Alle måltider og drikke inkludert 

til bestemte tider

TILLEGG

• Enkeltrom: 1 560,- 

• Fra Haugesund: 200,-

• Tyroleraften 

€
DKK

Kirchberg i Tyrol
Vi gjentar fjorårets nye suksesstur til vakre Tyrol. Vi bor sentralt på Hotel 
Zentral med all inclusive*. Nye utfluktsmål og rolige dager inngår under vårt 
opphold.

DAG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger 
og Sandnes med stopp underveis til 
Kristiansand. Utreise med ColorLine og 
buffet om bord. Etter ankomst Hirtshals 
kjører vi til Montra Sabro Hotel for 
overnatting.

DAG 2
Etter frokost kjører vi til Tyskland til 
Göttingen området for middag og 
overnatting.

DAG 3
Vi kjører ned til Bayern og inn i Østerrike. 
Ankomst i trivelige Kirchberg hvor vi skal 

nyte feriefølelsen i fem dager. Vi bor på 
Zentral Hotel med det meste inkludert. 4 
retters middager, lunsjpakker, grillaften, 
musikkaften, to adganger til velværea-
vdelingen, vin, øl og mineralvann er 
inkludert i et gitt tidsrom om kvelden. 
De fleste rom har balkong og utenfor 
finnes hotellets populære terrasse. Vår 
reiseleder og sjåfør arrangerer Tyroler-
aften en av kveldene. 

Vi har fire hele dager til opplevelser. En 
dag blir vi kjent med Kirchberg. En dag 
har vi panoramatur opp mot Gross-
glockner-landets høyeste fjellmassiv. 
Vi har halvdagstur til kjente Kitzbühl 

og en halv dag er satt av til blåtur med 
smaksprøver i det vakre landskapet 
rundt Kirchberg.

DAG 8
Vi tar farvel med vårt vertskap og kjører 
via Seefeld til Andechs i området sør for 
München. Her besøker vi pilgrims-
klosteret hvor det passer godt å ta en 
lunsj i Biergarten. Etter opplevelsen 
fortsetter vi på Romantische Strasse til 
middelalderbyen Rothenburg ob der 
Tauber. Overnatting med middag. 
Kveldstur innenfor bymurene.

DAGER
11

DAG 9
Frokost før vi opplever denne historiske 
byen et par timer. Avreise til Hannover for 
overnatting og middag. 

DAG 10
Vi fortsetter nordover og tar en velfortjent 
pause ved den dansk/tyske grensen for 

handel og lunsj. Turen går videre gjennom 
Jylland til Aalborg for middag og overnatting.

DAG 11
Etter frokost kjører vi til Hirtshals og sjekker 
inn på ColorLine. Buffet om bord. Etter 
ankomst Kristiansand fortsetter vi til våre 
respektive hjemsteder.

Bilder fra Tyrol og Kirchbergt
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DAGER
8

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:   02.07-09.07
PRIS:   14 790,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 7 overnattinger m/ frokost

• 7 middager

• Utflukter som beskrevet i 

   programmet

• Fly Stavanger-Frankfurt t/r

TILLEGG

• Enkeltrom: 1 890,-

• Inngangspenger

PÅMELDINGSFRIST: 25. april

€

BODENSJØEN  | Østerrike

Bodensjøen
Vi har i år laget en ny tur som går til området rundt Bodensjøen, vi bor i 
Dornbirn og har tid til å slappe av ved hotellet og være med på interessante 
utflukter til Sveits, Lichtenstein og Tyskland.

DAG 1
Fremmøte på Stavanger lufthavn 
Sola om morgenen hvor vi møter vår 
reiseleder og sammen sjekker vi inn på 
morgenflyet til Lufthansa som tar oss 
med til Frankfurt. Etter å ha hentet vår 
bagasje og gått gjennom tollen møter 
vi vår buss som skal ta oss til Dornbirn 
og vårt hotell hvor vi skal bo under 
oppholdet.

Byen Dornbirn ligger i den østerrikske 
delstaten Voralberg på 437moh. Den 
ligger nær grensen til Sveits, Tyskland 
og Lichtenstein. Hotell Martinspark er 
et firestjerners designhotell som ligger i 
sentrum av byen Dornbirn. Her finner vi 

unik og moderne arkitektur. Rommene 
har individuell design, klimaanlegg, 
flatskjerm-tv med kanaler/satellitt-
kanaler og minibar. I restauranten spiser 
vi østerriksk mat med spesialiteter. Vi 
sjekker inn og får tildelt våre rom. Tid
på egenhånd felles middag.

DAG 2
Denne dagen tar vi det med ro og blir kjent 
i området. De som ønsker kan være med 
reiseleder på besøk til det største Rolls 
Royce museet i verden. Det er også mulig å 
ta gondolen opp til utsiktsområdet Karren. 
Herfra er det en unik utsikt mot de sveitsiske 
alper, Rhindalen og Bodensjøen. Middag 
om kvelden.

DAG 3
Etter frokost anbefaler vi i dag et besøk 
på Bondens marked. Her selger lokale 
bønder sine produkter som kommer fra 
nærområdet. Etter lunsj tar vi en kjøretur 
på Osteveien som fører oss forbi bonde-
gårder, meierier, ostefarmer og lokale 
håndverkere. Vi legger og turen innom 
et lokalt ysteri hvor det blir anledning til 
smaksprøver. Middag om kvelden.

DAG 4
I dag legger vi turen til nabolandet Sveits 
og en kjekk Panorama Blåtur venter oss. 
Felles middag om kvelden.

DAG 5
Etter frokost drar vi til Liechtenstein, 
dette lille landet hvor vi finner et flott 
fjellandskap blandet med små åkrer og 
gårder. Lichtenstein er også kjent som et 
skatteparadis. Middag om kvelden. 

DAG 6
Etter frokost kjører vi til øya Mainau, en 45 
dekar stor øy som ligger i Bodensjøen. Øya og 
dets slott som ble oppført på 1740 tallet ble 
i 1932 overtatt av grev Lennart Bernadotte. 
Øya er et eneste stort parkanlegg med 
drivhus, gressmatter og en rekke planter av 
ulike slag. Det er bare å glede seg! Tilbake på 
hotellet samles vi til middag.

DAG 7
I dag spiser vi en sen frokost og har hele 

dagen til egen disposisjon. Her er mange 
muligheter; det finnes tur og sykkelstier i 
nærheten av hotellet, sykkelutleie med mer. 
Om kvelden samles vi til felles middag.

DAG 8
Etter noen avslappende og opplevelsesrike 
dager sier vi farvel til hotellet for denne 
gang og skal begi oss på hjemvei. Før vi 
kommer frem til flyplassen tar vi en stopp i 
middelalderbyen Rothenburg ob der Tauber. 
Her finner vi mange kjekke butikker som 
bugner av flott julepynt året rundt. Vi finner 
og et passende lunsjsted i denne vakre 
gamle byen. Til avtalt tid møtes vi og drar 
til Frankfurt Lufthavn. Her sjekker vi inn og 
reiser med kveldsflyet til Stavanger lufthavn 
Sola hvor vi lander sent om kvelden.

Blomsterøya Mainau og Bregenzt

f
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GARDASJØEN  | Italia

R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:   03.07-15.07
PRIS:   16 360,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• ColorLine t/r

• 12 overnattinger med frokoster

• 13 middager/buffet

• Utflukter som beskrevet i 

   programmet

TILLEGG

• Enkeltrom: 2 900,-

• Fra Haugesund: 200,-

• Båttur på Gardasjøen

€

Gardasjøen
Gardasjøen ligger ved et av Europas mest naturskjønne områder, med et 
fantastisk klima og italiensk sjarme! Her kobler vi av i fem dager og bader i Italias 
største innsjø, omkranset av høye fjell, olivenlunder, roser, mimosa og palmer. 
Under oppholdet besøker vi Verona og Venezia, og vi bor på hotell i Riva.

DAG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger 
og Sandnes med stopp underveis til 
Kristiansand. Utreise med ColorLine og 
buffet om bord. Etter ankomst Hirtshals 
kjører vi til vårt hotell på Jylland. 

DAG 2
Frokost før vi kjører gjennom Jylland 
og stopper for grensehandel ved den 
dansk/tyske grense. Videre passer 
vi Kielerkanalen, forbi Hamburg og 
Hannover. Overnatting og middag i 
Gøttingen området.

DAG 3
Vi kjører videre gjennom Tyskland og inn 

i Østerrike. Overnatting og middag blir i 
området rundt Innsbruck.

DAG 4
Turen går i dag over det flotte 
Brennerpasset til Italia. Her får vi se 
alpeidyll på sitt beste. I løpet av for-
middagen passerer vi både Bolzano og 
Trento før vi når Gardasjøen. Vi kommer 
frem til vårt hotell Sole****, hvor vi skal 
bo i fem netter. Det ligger direkte ved 
Gardasjøen, i utkanten av byen Riva, 
fem minutter fra stranda. 
Under oppholdet har vi frokost og 
middag på hotellet. Hotellet har en 
fin takterrasse med flott utsikt over 
Gardasjøen.

DAG 5-9
I fem hele dager skal vi nyte Gardasjøen 
og Rivaområdet. Vi opplever det italienske 
liv med torghandel og shopping. I løpet av 
oppholdet organiserer vi ulike utflukter. Vi 
tar en halvdagstur til Verona, mest kjent 
som stedet der Shakespeares Romeo 
og Julie utspiller seg. Byen er og kjent 
for sitt store romerske amfiteater kalt 
Arena di Verona. Det blir og anledning 
til å være med på tur til Venezia, kjent 
for sine kanaler, arkitektur og historie. 
Vi får se de mest kjente landemerkene; 
Dogepalasset, Rialtobroen, Sukkenes bro 
og Markusplassen. Under oppholdet er 
det mulig å dra på marked og være med 
på båttur på Gardasjøen.

DAG 10
Tiden er kommet til å ta farvel med vårt 
feriested og ta fatt på hjemreisen. Første 
etappe går til Sør-Tyskland hvor vi overnatter 
og har middag.

DAG 11
Etter frokost fortsetter vi vår tur nordover. Vi 
kommer frem til Hannoverområdet hvor vårt 
hotell venter med middag og overnatting. 

DAG 12
Vi forsetter nordover og tar en velfortjent 
pause ved den dansk/tyske grense for 
grensehandel og lunsj. Turen går videre til 
Jylland, hvor vårt hotell venter med middag. 

DAG 13
Etter frokost kjører vi til Hirtshals og sjekker 
inn på ColorLine. Buffet om bord. Etter 
ankomst Kristiansand fortsetter vi til våre 
respektive hjemsteder.

DAGER
13

Venezia og Gardasjøent

DKK
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DAGER
6

DAGER
7

BORNHOLM  | Danmark

R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:   07.07-12.07
PRIS:   8 490,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• ColorLine t/r

• 5 overnattinger inkludert frokost

• 5 middager/buffet

• Utflukter som beskrevet i 

   programmet

TILLEGG

Enkeltrom: 1 250,-

Fra Haugesund: 200,-

DKK

Bornholm
Bornholm er hele Danmarks gjestfrie solskinn øy. Vi skal oppleve Østersjøens 
perle med hvite sandstrender, steile klipper, vekslende landskap med store 
skoger.

DAG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med stopp underveis til Kris-
tiansand. Utreise med ColorLine med 
reserverte plasser i buffetrestauranten. 
Etter ankomst Hirtshals kjører vi til vårt 
hotell på Jylland. 

DAG 2
Vi spiser dansk morgenmad før vi setter 
oss i bussen og kjører over Fyn og videre til 
Sjælland. Vi passerer København før vi 
setter kursen mot Sverige og Ystad. Her 
venter fergen som tar oss til Bornholm. 
Innsjekk og middag.

DAG 3 - 4
Under oppholdet på Bornholm bruker 
vi hotellet som base og inntar frokoster 
og middager her. Lokalguide tar oss med 
rundt på ulike utflukter, slik at vi får 
oppleve Bornholm.Vi besøker Gudhjem 
og Svaneke, to små pittoreske byer med 
røde, blå, gule og hvite bindingsverkshus. 
Vi besøker også en berømt kirke, både 
fordi den er rund, men også fordi den var 
forsvarstårn. I tillegg kan vi avlegge besøk 
hos lokale kunsthåndverkere og vi besøker 
Nord-Europas største borgruin; Hammers-
borg. Tid til å rusle rundt i Rønne by blir det 
også.

DAG 5
Frokost og tid for å ta farvel med sol-
skinnsøya. Ferge til Ystad og vi kjører til 
Gøteborg. Vi gjør et stopp for grensehandel 
i før vi ankommer hotellet vårt i Norge. 
Innsjekk før vi treffes til felles middag. 

DAG 6 
Frokost og avreise til Strømstad. Ferge 
til Sandefjord og vi fortsetter vi til våre 
respektive hjemsteder.

Italia | SMAK AV ITALIA

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:  08.07-14.07
 22.07-28.07
PRIS:  10 990,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 6 overnattinger m/ frokost

• 6 middager

• Alle utflukter med innganger som 

   nevnt i beskrivelsen

• Alle lokalguider og smaksprøver

• Båttur i Venezia 

TILLEGG

Enkeltrom: 1 740,- 

PÅMELDINGSFRIST: 7. mai/ 21.mai

€€

En smak av Italia
Er du glad i Italiensk mat, vin og kultur? Da er dette reisen for deg. Her besøker 
vi de mest kjente vinmarkene og får smake og lære om vinene. Et velsmakende 
avbrekk fra hverdagen. Reiseleder er med fra Sør-Vest reiser. 

DAG 1
Avreise med fly fra Stavanger Lufthavn Sola 
om formiddagen med mellomlanding. 
Ankomst Venezia sen ettermiddag. Her
venter vår buss som tar oss til vårt hotell 
mellom Venezia og Verona. Vi gjør oss kjent 
med bostedet og møtes til middag om 
kvelden.

DAG 2
Etter frokost skal vi oppleve Prosecco vinrute. 
Vi får med lokal guide og kjører deler av vin-
ruten som starter i Conegliano. Vi besøker en 
vingård med smaking av Prosecco og lokale 
produkter. Etter dagens opplevelser fortsetter 
vi til vårt hotell og servering av middag.

DAG 3
Frokost serveres og i dag står Venezia på 
programmet. Ettermiddagen til egen 
disposisjon i Venezia. Middag på hotellet.

DAG 4
Etter frokost blir det nok en dag med opplev-
elser. Verona står på programmet og vi har 
sightseeing før vi setter av ettermiddagen 
til egen disposisjon i denne historiske byen. 
Kveldens middag inntas på restaurant i 
Verona før retur med bussen til hotellet.

DAG 5
Frokost på hotellet. I dag skal vi til distriktet 
hvor de kjente Valpolicella og Amarone 

vinene lages. Vi besøker en vingård med om
visning og smaksprøver. Middag på hotellet 
om kvelden.

DAG 6
Etter frokost skal vi oppleve området ved 
Gardasjøen. Vi kjører til Sirmione som ligger 
på en landtunge ute i sjøen. Her tilbringer vi for-
middagen i Gamlebyen i romantiske omgivelser.  
Middag på hotellet om kvelden.

DAG 7
Frokost på hotellet og vi har formiddagen til 
disposisjon. Kveldsfly tilbake til Stavanger 
med en mellomlanding underveis. Ankomst 
Stavanger Lufthavn Sola sent om kvelden. 

f
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R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:   02.07-15.07
PRIS:   17 950,-

PRISEN INKLUDERER

• Buss (med tilhenger)

• Sykkelguide fra Sør-Vest reiser

• FjordLine t/r m/innvendig lugar

• Frokost i Danmark

• 11 hotellovernattinger m/frokost

• 3 middager 

TILLEGG

Enkeltrom: 4 500,-

Fra Haugesund/Bergen: 200,-

€
DKK

TOUR DE FRANCE  | Frankrike

Tour de France
Tour de France er verdens største idrettsarrangement og nå kan du være med 
som aktiv tilskuer med egen sykkel! Vi legger opp dagene så man får syklet 
deler av løypa som rittet følger. Vi skal følge den første uken hvor Alexander 
Kristoff har gode muligheter for etappe seire. Overraskelser underveis...

DAG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes til Risavika hvor vi seiler ut med 
Fjordline.

DAG 2 
Ankomst Hirtshals tidlig om morgenen. 
Vi kjører gjennom Danmark og har 
frokoststopp underveis. Vi gjør et 
stopp på grensen til Tyskland utpå 
formiddagen og utover dagen legger vi 
inn små pauser underveis. Om kvelden 
ankommer vi Münster hvor vi tilbringer 
natten. Felles middag på hotellet.

DAG 3 
Etappe 1: 
Utrecht >Utrecht (prolog) 14 km. 
Etter frokost kjører vi til Utrecht for å 
se prologen og starten på Touren. Vi 
tilbringer dagen i Utrecht sentrum. Vi 
får med oss start og målgang på denne 
første etappen. Overnatting i området 
utenfor Utrecht.  

DAG 4 
Etappe 2: Utrecht > Zeeland 166 km. 
Vi kjører ut mot kysten og finner en god 
plass for bussen langs løypa. De som har 

med syklene blir med vår guide på en tur 
i løypa. Overnatting i Brussel. 

Vi vil kjøre ut i løypa på hver etappe for 
å finne gode tilskuerplasser for dem 
som ønsker å følge rittet fra sidelinjen. 
De som ønsker å sykle blir satt av på 
strategiske plasser på hver etappe for å 
sykle sammen med vår sykkelguide. Om 
deltagerantallet tillater det vil det være 
med to guider. 

DAG 5 TIL 9  
Etappe 3:   Km Hotell
Anvers > Huy 154 km Brussel

Etappe 4:   Km Hotell
Seraing > Cambrai 221 km Amiens

Etappe 5:   Km Hotell
Arras > Amiens 189 km Amiens

Etappe 6:   Km Hotell
Abbeville > Le Havre 191 km Bedee

Etappe 7:  Km Hotell 
Livarot > Fougeres 190 km Rennes

DAG 10 
Etappe 8: 
Rennes > Mur de Bretagne 179 km

Vi følger rytterne et stykke mot Mur de 
Bretagne før vi vender nordover og kjører til 
Caen for overnatting.

DAG 11   
I dag skal vi først besøke strendene i 
Normandie hvor vi får oppleve litt av historien
fra D-dagen og 2. verdenskrig. Om etter-
middagen kjører vi til et lokalt cider destilleri 
hvor vi får se hvordan man lager cider og 
calvados i forskjellige varianter. Overnatting i 
Amiens. Felles middag om kvelden.      

DAG 12 
Vi fortsetter på hjemveien og legger inn 
pauser og lunsjstopp underveis. Om kvelden 
ankommer vi Bremen og vårt hotell. Felles 
middag. 

DAG 13 
I dag kjører vi siste etappe gjennom Tyskland 
og Danmark. Om kvelden ankommer vi 
Hirtshals og vi sjekker inn for nattseiling til 
Stavanger. 

DAG 14 
Vi ankommer Stavanger tidlig om morgenen 
og vi kjører til våre hjemsteder.  

DAGER
14

Bilder fra tidligere turer.t



44 45FERIEKATALOG 2015   |   www.sorvestreiser.no www.sorvestreiser.no   |    FERIEKATALOG 2015

Østerrike | RHINEN-RÜDESHEIM OG HILDESHEIMMUSIKKVÅR VED ZELLERSJØEN  | Østerrike

R E I S E F A K T A

PASS
€

DKKm

DATO:   16.07-24.07
PRIS:   11 995,-

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r

• 8 overnattinger med frokost

• 1 lunsj 

• 9 middager/buffet

• Utflukter som beskrevet i 

   programmet

TILLEGG

• Enkeltrom: 1 900,-

• Fra Haugesund: 200,-

Rhinen-Rüdesheim og Hildesheim
Denne turen har vært med fra den første katalogen i 1988. Dette er tur som tar 
oss med til Rhin-vinens hovedstad; Rüdesheim. Vi får oppleve båttur på Rhinen 
og vi skal besøke Hildesheim som feirer sitt 1200 årsjubileum i år.

DAG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med stopp underveis til Kristian-
sand. Utreise med ColorLine og buffet 
ombord. Etter ankomst Hirtshals kjører vi 
til vårt hotell på Jylland. 

DAG 2
Etter frokost drar vi videre sørover med 
stopp underveis. Overnatting i Hannover- 
området. Middag på hotellet om kvelden. 

DAG 3
Mange har nok hørt eventyret om rotte-
fangeren. Dette tyske eventyret har sin 
opprinnelse i Hameln som vi besøker etter 
frokost. Vi når Frankfurt og kjører langs 
Rhinens vakre og maleriske landskap til 
Rüdesheim. Overnatting og middag.

DAG 4
I dag drar vi samlet etter frokost opp til 
Niederwald-Denkmal monumentet. Vi 
spaser gjennom vinmarkene med innføring
i vinproduksjon og lunsj. Vinsmaking. 
Middag på hotellet om kvelden.

DAG 5
På programmet vårt i dag er en båttur fra 
Rüdesheim til St. Goarshausen. Her venter 
bussen og tar oss med til Loreleiklippen. 
Ettermiddag på egenhånd. Middag på 
hotellet om kvelden.

DAG 6
Det er tid å ta farvel med Rüdesheim. 
Vi gjør stopp underveis før vi kommer 
frem til Hildesheim, som feirer sitt
1200-års jubileum. Innsjekk ved vårt 

hotell beliggende midt i hjerte av byen.  
Middag.

DAG 7
Etter frokost skal vi i dag være med på 
byvandring og bli nærmere kjent med byen. 
Etter lunsj drar vi på en blåtur i området. 
Middag på hotellet om kvelden.

DAG 8
Etter frokost setter vi kurs nordover. Vi 
stopper for litt grensehandel før vi kjører 
videre inn i Danmark. Overnatting og 
middag i Jylland.

DAG 9
Etter frokost kjører vi til Hirtshals og sjekker 
inn på ColorLine. Buffet om bord. Etter 
ankomst Kristiansand fortsetter vi til våre 
respektive hjemsteder.

DAGER
9

DAGER
5

R E I S E F A K T A

m PASS
€

DKK

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:   03.06-07.06
PRIS:   10 770,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• Fly t/r München

• 4 overnattinger med frokost

• 4 middager

• Arrangement med inngang som 

   beskrevet

TILLEGG

Enkeltrom: 500,-

PÅMELDINGSFRIST: 20. mars

€

Musikkvår ved Zellersjøen
Vi har i år laget vår tradisjonelle vårtur til Zellersjøen med fly. Nytt program 
hver kveld med Hansi Hinterseer og andre kjente østerrikske stjerner. 

DAG 1
Vi møter vår reiseleder på Stavanger Lufthavn 
Sola og sammen sjekker vi inn på morgenflyet 
som tar oss til Frankfurt hvor vi mellomlander 
på vei til München. Etter landing henter vi vår 
bagasje og bussen står klar og kjører oss til 
Zell am See området som blir vår base under 
oppholdet. Her sjekker vi inn på valgt hotell 
hvor vi overnatter og spiser middager.

DAG 2
Etter frokost skal vi på blåtur. I kveld 
overværes åpningsgallaen i den festkledde 
ishallen i Zell am See. Borgermester og 
turistsjef ønsker velkommen og vi blir kjent 
med gjestfriheten i området. En ekte Tyroler-
kveld gjennom dans, sang og musikk.

DAG 3
I dag går turen til Schmittenhöhe, et av de 

flotteste utsiktspunktene i Østerrike. Her 
er underholdning og et tradisjonelt marked 
som viser håndverkstradisjoner, mat og 
drikke fra området.I kveld er det Melissa 
Naschenweg som begynner kvelden. Hun 
har flere talenter og har med seg sitt rosa 
munnspill. Neste gjest i kveld er Die fidelen 
Mölltaler som har begeistret sitt publikum 
gjennom 40 år. Semino Rossi, født i Argentina, 
er en beskjeden og naturlig fyr. Han har en 
egenartet, uttrykksfull stemme og titlene på 
hans sanger er fulle av følelser. 

DAG 4
I dag arrangeres det tradisjonelle bonde-
markedet med typiske produkter fra 
regionen og mye flott musikk. Mulighet for 
båttur på Zellersjøen, eller en spasertur langs 
sjøen. Avslutningskvelden begynner med 
Sigrid og Marina, et sympatisk søskenpar 

som med sin naturlige væremåte og 
egenartet danse- og sceneshow har begeistret 
sitt publikum gjennom mange år.Die Jungen 
Zillertaler er med “sin godt humør musikk” 
og en terminkalender fylt til randen et av de 
mest suksessrike band fra Zillertal. Kveldens 
store stjerne er Hansi Hinterseer. Han har 
gjennom mange år begeistret sitt publikum. 
Han er en tidligere Alpinstjerne men nå en 
av Tysklands og Østerrikes mest kjente og 
berømte sangere.

DAG 5
Etter frokost forlater vi Zell am See og sier 
på gjensyn!  Vi starter på returen og kjører 
til München med lunsjstopp underveis. 
Vi sjekker inn og har avreise med mellom-
landing i Frankfurt og ankommer Stavanger 
Lufthavn Sola sen kveld.

f
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PASS
€

DKK

Denne turen går til det flotte hotellet som eies og drives av familien Geiger. I år tilbyr 
vi nye utflukter under oppholdet. Dette er en ferie hvor det skjer noe hver kveld, det 
er underholdning av kjente østerrikske musikere. Bli med, du vil kose deg!

DAGER
11

MUSIKKSOMMER I ZILLERTAL | Østerrike

R E I S E F A K T A

m

DATO:   17.07-28.07
PRIS:   14 995,-

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Sør-Vest reiser
• ColorLine t/r

• 10 overnattinger m/ frokost

• 11 middager/buffet

•  Utflukter som beskrevet i 

    programmet

TILLEGG

• Enkeltrom: 2 600,-

• Fra Haugesund: 200,-Musikksommer i Zillertal

DAG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger og 
Sandnes med stopp underveis til Kristian-
sand. Utreise med ColorLine og buffet om 
bord. Etter ankomst Hirtshals kjører vi til 
vårt hotell på Jylland. 

DAG 2
Dagen starter med frokost på hotellet 
før vi drar videre, gjennom Danmark 
og over grensen til Tyskland. I løpet av 
ettermiddagen når vi Gøttingen området 
hvor vi skal overnatte og spise middag.

DAG 3
Vi fortsetter vår reise etter frokost og kjører 

til Østerrike. Det er blitt sen ettermiddag 
når vi er fremme i Uderns og Hotel 
Pachmair. I kveld blir det servert Pachmairs 
kulinariske grillbuffet og drikke til 
middagen er inkludert. 

Hotell Pachmair:
Hotellet her blir vår base de neste seks 
nettene. Hver ettermiddag serveres det kaffe 
og kake i hotellets kafe og hver kveld er det 
underholdning av kjente østerrikske musikere.

DAG 4
Vi tar turen til nabobyen Fügen etter 
frokost. Om kvelden serveres det en 
fire-retters middag.

DAG 5
Det blir en stemningsformiddag med den 
kjente østerrikske grand prix vinneren i 
folkemusikk: March-Pirscher. I kveld er det 
italiensk buffet på menyen. 

DAG 6
I dag har du anledning til å bli med til et 
reisemål du sikkert ikke har opplevd. Vi 
reiser vestover til en bitte liten stat høyt 
oppe i en dal. Ta med pass og lommebok. 
Her er et shoppingparadis klemt mellom 
høye alpefjell høyt over havet. Vi kaller det 
en liten blåtur!

DAG 7
Etter frokost arrangerer vi en krystalltur. 
Vi besøker først Tyrols største attraksjon 
Swarovski. Vi får komme inn i sanserommene 
og vi ser verdens største og minste krystall. 
På hjemveien har vi stopp i krystallbyen  
Rattenberg hvor vi har lunsj pause. 
Ettermiddagen fri på bostedet.

DAG 8
Formiddagen i ro før vi får oppleve selve 
Zillertal. Vi reiser inn til Mayrhofen hvor vi har 
en stopp før nye opplevelser på hotellet vårt 
om kvelden. 

DAG 9
Nå er det tid for å begi seg på hjemveien. Vi 
setter oss i bussen etter frokost, mette av 

inntrykk, dans, musikk og sang. I løpet av sen 
ettermiddag når vi Hannoverområdet hvor 
det blir middag og overnatting.

DAG 10
Etter frokost forsetter vi turen videre 
nordover. Det blir stopp ved den dansk/tyske 
grense for grensehandel før vi fortsetter inn i 
Danmark. Middag og overnatting i Jylland.

DAG 11
Etter frokost kjører vi til Hirtshals og sjekker 
inn på ColorLine. Buffet om bord. Etter 
ankomst Kristiansand fortsetter vi til våre 
respektive hjemsteder.

Stemningsbilder fra Tyrol.t
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Norge | PEER GYNT OG MARISPELET

R E I S E F A K T A

m ID

DATO:   29.07-03.08
PRIS:   8 950,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 5 overnattinger m/ frokost

• 5 middager, 1 kveldsmat

• 1 lunsj

• Billetter Peer Gynt spelet og Marispelet

• Inngang; Eidsvoll 1814, Prøysenhuset, 

   Aulestad, Norsk Industriarb. museum

• Utflukter som beskrevet

TILLEGG

• Enkeltrom: 1 700,-

• Fra Haugesund: 100,-

• Inngang Maihaugen

NOK

ELVECRUISE PÅ RHINEN  | Tyskland

R E I S E F A K T A

PASS

DATO: 23.07-28.07
PRIS:  12 500,-  
 i B-lugar hovedekk   
 13 500,-  
 i A-lugar øvre dekk 

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 5 overnattinger m/ frokoster 

• 4 lunsjer

• 5 middager

• All inclusive 

• Transport og utflukter som beskrevet 

TILLEGG

• Enkellugar B hovedekk: 1 200,-              

• Andre utflukter kan kjøpes om bord

PÅMELDINGSFRIST: 18. mai

€
DKK

Sør-En
glan

d

Elvecruise på Rhinen Peer Gynt og Marispelet    
Elvecruise er en fantastisk måte å oppleve livet langs elvekanten på. Med 
kombinasjon av fly, skip og buss får vi mange opplevelser til lands og til vanns. 
Langs Rhinen ligger et frodig lanskap. Vårt cruise følger den vakreste delen av 
Rhinen. Vi flyr direkte ut og hjem med Lufthansa. 

På denne turen får vi oppleve Peer Gynt ved Gålåvatnet, og Marispelet, den 
gripende kjærlighetshistorien som spilles på kanten av juvet mot Vemork. Vi 
besøker tidenes største Alf Prøysen utstilling og vi besøker Eidsvoll 1814.

DAG 1
Vi tar morgenflyet til Lufthansa direkte til 
Frankfurt hvor buss venter. Vår reiseleder 
har lagt opp til en fin dag i området før 
vi stiger om bord i skipet MS Modigliani. 
Her venter velkomst og presentasjon av 
mannskapet. Middag og vi gjør oss kjent 
med omgivelsene.

DAG 2
Frokost og vi har full pensjon om bord. Vi 
kan glede våre gjester med at dette cruiset 
har all inclusive konsept! Første dag reiser vi 
til Mainz hvor vi går i land og de som vil kan 
besøke Gutenberg museet. Om kvelden er 
det underholdning om bord.

DAG 3 
Skipet seiler nedover Rhinen forbi 
Loreleiklippen og Koblenz til landsbyen 
Andernach. I denne koselige byen kan man 
være med guide og oppleve denne 
hyggelige småbyen ved Rhinens bredd. 
Bestilles om bord. 

DAG 4 
Vi seiler til landsbyen Braubach og om 
ettermiddagen har vi tur til Moseldalen 
hvor vi har inkludert et besøk hos en 
vinbonde og besøk i Koblenz.

DAG 5 
Vi har inkludert utflukt til landsbyen 

Bacharach og spabyen Wiesbaden. Lunsj 
om bord.  Om kvelden har vi avslutnings-
middag. 

DAG 6
Frokost og utsjekking. Vår buss tar oss 
inn til Frankfurt og flere vil sikkert trives i 
byens flotte gågate, eller besøke noen av 
byens severdigheter. Etter lunsjtid kjører vi 
til flyplassen og flyr hjem med Lufthansa. 
Beregnet ankomst Stavanger Lufthavn Sola 
tidlig kveld.

DAG 1
Avreise fra Stavanger og Sandnes om 
morgenen med påstigning underveis til Oslo.
Vel fremme i Oslo sjekker vi inn på vårt hotell 
og spiser felles middag.  

DAG 2
Først på programmet står et besøk på Eidsvoll 
1814. Her får vi omvisning i Eidsvollsbygnin-
gen. På Rudshøgda besøker vi Prøysenhuset. 
Her kan vi kjøpe lunsj og vi setter av tid til å 
besøke den helt nye utstillingen ”Livets runde”. 
Om ettermiddagen ankommer vi Thon Hotel 
Skeikampen. Felles middag om kvelden.

DAG 3
Etter frokost har vi en liten utflukt til Aulestad. 

Etter omvisning her kjører vi til Lillehammer. 
Her kan de som ønsker besøke Maihaugen 
eller gå i Lillehammers koselige gågate. Til-
bake til hotellet utpå ettermiddagen. Vi får tid 
til å slappe av før vi spiser en god middag og 
gjør oss klare til Peer Gynt premieren. Vi kjører 
den berømte Peer Gynt vegen til Gålåvatnet. 
Nattmat når vi kommer tilbake til hotellet 
sent om kvelden etter spelet.  

DAG 4
Frokost og avreise. På Jevnaker gjør vi et stopp 
på Hadeland Glassverk. Videre til Skinnarbu 
Høyfjellshotell. Felles middag.  

DAG 5
Etter frokost kjører vi til Rjukan hvor vi skal 

besøke Norsk Industriarbeidermuseum. 
Etter omvisning kjører vi til hotellet og spiser 
lunsj. De som ønsker kan tilbringe morgenen 
og formiddagen på Skinnarbu. Om etter-
middagen kjører vi til Rjukanfossen hvor 
vi skal se Marispelet. Spelet er i sannhet et 
drama på kanten av stupet som gjenspeiler 
den gripende kjærlighetshistorien om den 
viljesterke Mari og fattiggutten Øystein. Etter 
spelet kjører vi tilbake vårt hotell og spiser 
felles middag.

DAG 6
Avreise etter frokost. Vi kjører over Hauke-
lifjellet og gjør et lite stopp på Haukeliseter 
fjellstue. Vi har lunsjstopp på Åkrafjordtunet 
før vi gjør unna siste etappe av hjemveien.

f
y

DAGER
6

DAGER
6
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DAGER
6

RUNDREISE I FIRE LAND  | Østerrike, Slovakia, Slovenia, Ungarn

DAGER
7

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:   04.08-10.08
PRIS:   12 490,-

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Sør-Vest reiser
• 6 overnattinger m/frokost
• 2 middager

• Guidet bytur i Wien

• Besøk i Bratislava 

• Guidet bytur i Bratislava

• Båttur fra Mörbisch til Ferörakos

• Besøk i Sopron med lunsj

• Kulinarisk spasertur i Graz, 

   inkl. 3 retters lunsj

• Besøk på gresskarfrø-olje presseri

• Vinsmaking i Sør-Styria

• Vinsmaking i Slovenina

• Besøk i Maribor med lunsj

TILLEGG

Enkeltrom 1 220,-

PÅMELDINGSFRIST: 2. juni

€

Rundreise i fire land
Dette er en rundreise reise hvor vi besøker 4 ulike land:
Østerrike–Slovakia–Slovenia og Ungarn. Vi opplever landene både fra buss, 
til fots og fra båt. En innholdsrik tur hvor vi får opplever mye.  

DAG 1
Reisen starter på Stavanger lufthavn Sola 
om morgenen. Vi flyr til Wien i Østerrike, 
med mellomlanding i Frankfurt. Etter 
ankomst Wien blir det transfer til vårt 
hotell. Middag på hotellet om kvelden. 

DAG 2: 
Dagen passer perfekt til å utforske 
Wien. Den første delen er sammen med 
lokalguide som forteller om kultur og 
historie. Vi får smake den tradisjonelle 
Sachertorte, som er en kulinarisk 
delikatesse fra Wien. Sammen med en 
“Wiener Melange” (en kaffetype) er vi 
sikre på at dere får en ny smaksopplevelse. 
Ettermiddagen til fri disposisjon. 

DAG 3
Etter frokost sjekker vi ut fra hotellet og 
drar til Slovakias hovedstad med Twin City 
Liner som er en behagelig katamaran. Vi 
cruiser nedover elven Donau til Bratislava. 
Vi ankommer tidlig ettermiddag og får en 
liten spasertur med lokalguide. Videre går 
turen til vårt bestemmelsessted: Mörbisch 
ved Neusiedl sjøen. Vi slapper litt av på 
rommene før vi møtes og går for å spise 
middag på en lokal restaurant, mens vi 
nyter solnedgangen over sjøen.  

DAG 4
I dag venter noe spesielt på oss: vi 
skal krysse et av de mest populære 
feriestedene i Østerrike med båt! Området 

rundt Neusiedl sjøen er på UNESCOs 
verdensarvliste. Fra Mörbisch tar båten 
oss til Ungarn, og alt mens vi bare nyter 
det flotte landskapet. Fra Fertörakos drar 
vi til Sopron i den nord-vestre delen av 
Ungarn. Lokalguide viser oss den vakre 
byen og vi spiser lunsj i en lokal restaurant 
hvor vi får servert ekte gulasjsuppe, med 
salat til og ekte ungarsk dessert. Etter 
lunsj kjører vi gjennom Burgenland og 
Steiermark før vi ankommer Graz.

DAG 5
Ikke spis for mye til frokost, for vi skal 
ut på tur med lokalguide, og dette er en 
kulinarisk spasertur hvor vi smaker alt fra 
typiske “Käferbohnen” til gresskarfrø-olje. 

Lunsjen foregår i tre ulike restauranter hvor vi 
spiser en rett i hver restaurant. Ettermiddagen 
er til egen disposisjon. 

DAG 6
Visste du at Østerrike har sitt eget “Toscana”? 
Dette skal vi besøke i dag. Sør Styria er 
kjent for sine fantastiske viner. Her kjører 
vi gjennom “vingaten” med flott utsikt til 
vinrankene. For å gjøre oss opp en egen 
mening om vinen, får vi en guidet tur 
gjennom vinkjeller hvor vi får smake den 
lokale vinen. Og for å kunne sammenligne 

kvaliteten på vinene, tar vi turen over grensen 
til Slovenia, en tur som tar 10 minutter, og 
besøker vinprodusenten Dverie-Pax i Jarenina. 
Lunsj skal vi spise i Maribor. Tilbake i Graz har 
vi resten av dagen til egen disposisjon. 

DAG 7
Etter frokost sjekker vi ut av hotellet og drar 
tilbake til Wien hvor vi har ettermiddagsfly via 
Frankfurt hjem til Stavanger. Vi regner med å 
ankomme Sola rundt midnatt.

f

Bilder fra Wien og Graz.t
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LAGO MAGGIORE | Italia Bulgaria | BULGARIA-GOLDEN SANDS

DAGER
8

DAGER
6

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:   31.08-07.09
PRIS:   8 330,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 7 overnattinger med all inclusive*

• Flyreisen t/r inkl. servering

*Inkluderer all mat og drikke under 

oppholdet til bestemte tider

TILLEGG

• Enkeltrom: 1000,-

• Utflukter

• Inngangspenger

PÅMELDINGSFRIST: 22. mars

€
LEVA

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:  19.08-24.08
PRIS:  7 995,- 

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 5 overnattinger m/ frokost

• Lunsj ankomst og avreisedag 

• 5 middager/buffet

• Utflukter som beskrevet i 

   programmet

TILLEGG

Enkeltrom: 1 400,-

PÅMELDINGSFRIST: 18. juni

€

Lago Maggiore Bulgaria-Golden Sands
Et av de vakreste stedene i Italia er innsjøen Lago Maggiore. Hit drar vi med fly, og vi 
bor på hotel Miralago i Verbania. Under oppholdet drar vi på flotte utflukter i tillegg 
til å nyte dagene ved bassengkanten. 

Bli med til den fine feriebyen Golden Sands i Bulgaria. Her er stort sett himmelen 
blå og badetemperaturene behagelige. Her kan vi nyte ferien ved hotellets 
svømmebasseng, ved stranden eller være med på utflukter.

DAG 1
Vi møter vår reiseleder på Stavanger 
Lufthavn Sola. I Milano venter buss som 
kjører oss til hotellet med innlagt lunsjstopp 
på veien. Vi skal bo ved Lago Maggioge, i 
Vernania. Om kvelden er det middag på 
hotellet.
  
DAG 2
På denne utflukten kan vi se nydelige 
hager, flotte bygninger, elegante villaer 
og subtropisk vegetasjon. Til disse vakre 
Borromeo øyene kommer vi med båt: Isola 
Bella imponerer med sin barokke park og 
vakre hage med blomster og planter fra ulike 
steder. Og Isola Pescatori er en pittoresk 
fiskerlandsby som har beholdt sitt originale 
preg.  Turen avsluttes med vandring i 

den berømte landsbyen Stresa, med sine 
elegante promenader og flotte historiske 
områder. Retur til hotellet hvor vi har 
middag om kvelden. 

DAG 3
I dag skal vi slappe av ved hotellet og bare 
nyte atmosfæren ved Lago Maggiore. 
Middag på hotellet om kvelden.

DAG 4
I dag skal vi se en annen innsjø, Lago Orta. 
Vi kjører forbi kupert landskap langs den 
lille innsjøen hvor det har grodd opp små 
landsbyer. I landsbyen Orta stopper vi slik at 
vi kan gå i de trange, middelalderske gatene. 
Vi besøker øya San Giulio på turen og der 
får vi se den eldste kirken i denne regionen. 

Flere ting i kirken kan dateres helt tilbake til 
renessansen. Retur til hotellet og middag om 
kvelden. 

DAG 5
I dag skal vi slappe av ved hotellet og bare 
nyte livet ved Lago Maggiore. Middag på 
hotellet om kvelden.

DAG 6
Vi har formiddagen ved hotellet før 
tiden er kommet for å ta farvel med Lago 
Maggiore for denne gangen. Vi spiser lunsj 
på hotellet før vi kjører tilbake til Milano. 
Vårt fly har avgang om kvelden og vi har en 
mellomlanding i Frankfurt før vi kommer 
hjem til Stavanger lufthavn Sola rundt 
midnatt.

DAG 1
Vi møter vår reiseleder om morgenen 
på Stavanger Lufthavn Sola og flyr med 
charterfly direkte til Varna i Bulgaria. Om 
bord er et måltid inkludert. Etter ankomst 
møter vi bussen som tar oss til feriebyen 
Golden Sands og Hotel Kristal**** som ligger 
en liten time fra flyplassen. Vi gjør oss kjent 
før vi møtes til kveldens middag. Hotell 
Kristal har et stort bassengområde med flere 
aktiviteter samt innendørs basseng med 
boblebad.

DAG 2-7
Hotellet ligger i gangavstand til stranden 
og sentrum i Golden Sands. Rommene 
er lyse og har en liten balkong. Vi har all 
inclusive under vårt opphold, mat og 

drikke er inkludert. Under oppholdet har 
vi en utflukt inkludert, dagstur til storbyen 
Varna. Det er Bulgarias største havneby 
og kalles gjerne sommerens hovedstad. 
Det er en fin gammel by med små kafeer, 
uterestauranter og gode handle muligheter. 
Under turen har vi også stopp i Varnas 
største shoppingsenter. Her er prisene lavere 
enn på de store turiststedene. Det er også 
mulig å melde seg på andre utflukter under 
oppholdet.

Den bulgarske valuta heter Leva. Det er 
minibank på flyplassen og i sentrum av 
Golden Sands. Vekslingskontor på hotellet.

DAG 8
Dette er vår siste dag og vi har kveldsfly 

hjem. Vi har hele dagen til å nyte 
omgivelsene. 

Busstransfer til flyplassen tidlig kveld og 
charterfly direkte til Stavanger Lufthavn 
Sola. Om bord har vi et måltid inkludert. 
Ankomst rundt midnatt.

f f
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LISBOA -ALGARVE   | Portugal

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:   07.09-14.09
PRIS:   13 890,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 7 overnattinger m/ frokost

• 3 lunsjer

• 7 middager

• Utflukter og innganger som beskrevet 

TILLEGG

• Enkeltrom: 2 660,-

PÅMELDINGSFRIST: 1. juli

€

Lisboa - Algarve
Når det går mot høst  her hjemme kan vi friste deg med en flott tur til Portugal, 
i behagelig varme og komfortable hoteller. Vi tar deg med til hovedstaden og 
de historiske stedene rundt Lisboa. På den siste delen av turen slapper vi av ved 
Tavira på Algarvekysten. Her venter hvite strender og det ekte Portugal.

DAG 1
Vi møter vår reiseleder tidlig morgen  
på Stavanger Lufthavn Sola og har en 
mellomlanding i Frankfurt  på vei til 
Lisboa. Etter ankomst på ettermiddagen 
møter vi vår lokalguide og buss som tar 
oss med inn til hovedstaden. Vi sjekker 
inn på Hotel Mundial sentralt beliggende 
i byen ved Rossio plassen. Velkomstdrink 
og middag serveres på hotellet.

DAG 2
Første dag i Lisboa starter med frokost 
før vi setter oss i bussen og møter vår 
lokalguide. Da er vi klare for å oppleve 
Lisboa og i programmet står det 
historiske havnekvarter Belem, med 

besøk i den Manulinske Jeronimos kirken 
og pause ved Torro de Belem, Lisboas 
symbol. På turen er det innlagt båttur 
på elven med servering av portvin og 
Pastel da Nata. Spasertur gjennom 
smugene i gamlebyen Alfama. Vi går på 
Rossioplassen og rusler i hovedgaten 
Avenida Liberade før vi ankommer vårt 
hotell. Ettermiddagen er til fri disposisjon. 
Om kvelden blir det avreise med vår 
buss til en Fado restaurant med god mat 
og viner og musikalske innslag utover 
kvelden. Retur med buss tilbake til 
hotellet.

DAG 3
Dagen starter med frokost, etterfulgt 

av en historisk tur til Sintra og Cascais. 
Vi får med lokalguide og reiser ut til 
Sintra og har en stopp ved Cabo de Roca. 
Klippen som er Europas vestligste punkt 
mot Atlanterhavet. Vi er i naturparken 
Serra da Sintra og besøker den magiske 
fjellandsbyen Sintra. Det var her Portugals 
konger tilbrakte sine ferier. Byen er fredet 
av Unesco og med sin unike beliggenhet i 
Sintrafjellene finnes det et stort utvalg av 
herskapshus og kongepalass her som kan 
besøkes. Vi finner og en middelalderborg 
fra Maurenes herredømme i Portugal her. 
Sintras sentrum er fylt av pittoreske små 
butikker, cafeer og vinkjellere og du finner 
landets håndverk- og keramikkprodukter 
til salgs. Et virkelig ”Edens Paradis” som 

Lord Byron beskrev i sin poesi under et av 
hans mange opphold på landets nå eldste 
hotell: Lawrence Hotel. Det blir fritid for besøk 
i Palacio Nacional de Sintra, kongepalasset fra 
1300 tallet og lunsj serveres i Restaurante Palm 
Tree. Turen går via kystveien ”Marginalen” 
til Cascais og Estoril tilbake til Lisboa og 
vårt hotell. Middag med drikke i Restaurant 
Veranda i 8.etg.

DAG 4-7
Etter frokost forlater vi Lisboa og setter kurs for 
den kjente Algarvekysten. Lokalguide er med 
og forteller om områdene vi kjører gjennom og 
Portugal generelt. Etter kaffestopp underveis 
ankommer vi byen Tavira og Hotel Vila Gala 
Tavira som ligger sentralt ved bysentrum. 
Her skal vi slappe av og nyte fire feriedager. 
Her får du oppleve mye av det ekte Portugal. 
Tavira på østkysten blir ofte kalt for Algarves 
prinsesse, der den ligger med hvitkalkede hus 
ved bredden av naturreservatet Ria Formosa. 
Byen har en egen historisk atmosfære med 
minnesmerker fra middelalderen og landets 
første kongedømme. Tavira er kanskje den 

mest uberørte fiskeby på Algarvekysten. En 
genuin perle med fiskehavnen og gamlebyen 
hvor man finner et stort utvalg små kneiper 
og restauranter som serverer byens fiske- og 
skalldyrsspesialiteter. Etter ankomst har vi 
deilig lunsj og etterpå blir det en times båttur 
på elvedelta og man ser noen av de flotte 
strendene man kan besøke de neste dager. Vårt 
4**** hotell har god standard med eget basseng 
og et deilig uteområde. Ved hotellet kan du 
også ta båt ut til noen av de fineste strendene 
Algarve har å by på. Vi har halvpensjon på 
hotellet under oppholdet. En av dagene har vi 
heldagstur over grensen til Spania med besøk 
i kjente Sevilla. Inngangspenger og lunsj er 
inkludert og lokalguide er med oss.

DAG 8
Etter tre herlige dager er tiden kommet til 
å ta farvel med Algarvekysten, og vi drar 
tilbake til flyplassen utenfor Lisboa. Avreise 
med ettermiddagsfly og en mellomlanding i 
Frankfurt før vi ankommer Stavanger Lufthavn 
Sola sent på kvelden.

f

Fiskebåter ved Tavira, Sintra, Cabo de Roca
og vårt hotell. 

t
DAGER
8



56 FERIEKATALOG 2015   |   www.sorvestreiser.no 57www.sorvestreiser.no   |    FERIEKATALOG 2015

SENSOMMER I TYROL  | Østerrike

R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:   14.09-24.09
PRIS:   15 680,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• ColorLine t/r

• 10 overnattinger m/ frokost

• 1 lunsj

• 11 middager/buffet

• Utflukter som beskrevet

TILLEGG

• Enkeltrom: 2 400,-

• Fra Haugesund: 200,-

€
DKK

Sensommer i Tyrol
Turen går til Zillertal i Tyrol. Under oppholdet blir det tur til Italia og vi 
opplever høstfesten i Fügen. På hjemveien legger vi turen innom verdens 
største folkefest, Oktoberfesten i München, og en snarvisitt til Tysklands 
hovedstad Berlin. En tur med mye innhold venter.

DAG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger 
og Sandnes med stopp underveis til 
Kristiansand. Utreise med ColorLine og 
buffet om bord. Etter ankomst Hirtshals 
kjører vi til vårt hotell på Jylland. 

DAG 2
Frokost på hotellet før vi kjører mot den 
dansk/tyske grense med grensehandel. 
Overnatting og middag i Gøttingen 
området. 

DAG 3
I dag kjører vi siste etappe til Østerrike. Vi 
krysser grensen ved Kufstein og kommer 

frem til vårt familiedrevne Kohlerhof 
hotell**** sen ettermiddag. Vertskapet 
tar imot oss og dette hotellet blir vår 
base de neste fem nettene. Her vil det bli 
servert en rikholdig frokost hver dag og 
fire-retters middager med salatbuffet. 
Hotellet har eget velværesenter. 
Fakkelvandring og dansemusikk står og 
på programmet under oppholdet. Vi har 
fire hele dager med ekte alpeidyll midt i 
Tyrol.

DAG 4
Etter en god frokost skal vi i dag bli 
nærmere kjent med omgivelsene. For de 
som ønsker er det mulig å ta stolheisen 

opp til Spieljoch, 1800 moh. Her finner vi 
et fantastisk turterreng med tilrettelagte 
turløyper. Mulig å spasere 10-12 minutter 
ned til Fügen sentrum. Middag ved 
hotellet.

DAG 5
I dag går turen til Italia og Vipiteno. Vi 
kjører Brennerpasset slik at vi får nyte 
det flotte alpelandskapet. I denne lille 
italienske grensebyen blir det anledning 
til shopping og lunsj. Ruten tilbake går 
den gamle alpeveien gjennom Inndalen. 
Tid på egenhånd før vi møtes til felles 
middag.

DAG 6
Årets høstfest finner i dag sted i Fügen. 
Kyrne kommer festpyntet ned fra setrene. 
Landsbyen er pyntet til fest med boder, 
musikk og lokalbefolkningen er kledd i sine 
flotte folkedrakter; Dirndl. Middag ved 
hotellet om kvelden.

DAG 7
Etter en god frokost inviterer vi på en kjekk 
og spennende blåtur i området. Middag ved 
hotellet.

DAG 8
Tiden er kommet for å si farvel til vårt vertskap 
for denne gang. Avreise etter frokost til 
München og besøk på verdens største folke-
fest, Oktoberfesten. Her er det mulig å besøke 
et av de mange teltene med langbord og stort 
orkester i midten. Middag og overnatting i 
Chemnitzområdet.

DAG 9
Etter frokost kjører vi til Berlin sentrum hvor 
det blir servert lunsj og her møter lokalguiden 
som tar oss med på sightseeing. Vi får se 
og høre Berlins historie, samt se noen av de 
mange severdigheter. Tid på egenhånd før 
middag og overnatting.

DAG 10
Etter frokost reiser vi til Jyllandområdet med 
stopp underveis og grensehandel. Middag og 
overnatting. 

DAG 11
Etter dansk morgenmat går turen videre til 
Hirtshals hvor vi går om bord i SuperSpeed1. 
Buffet. Ankomst Kristiansand og retur til våre 
respektive hjemsteder.

DAGER
11

Landsbyfest i Fügent
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Østerrike | MUSIKKFEST I ALPENEISLAND  

R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:   20.09-29.09
PRIS:   13 480,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• ColorLine t/r 

• 9 overnattinger m/ frokost

• 10 middager/buffet

• Utflukter/innganger som beskrevet

TILLEGG

• Enkeltrom: 2 500,-

• Fra Haugesund: 200,-

€
DKK

R E I S E F A K T A

PASS
ISK

DATO:   15.09 - 20.09
PRIS:  9 740,-

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Sør-Vest reiser
• Flyreise Stavanger – Island t/r
• 5 overnattinger med frokost 
• Besøk i den Blå Lagune med 1 drink
• 3 t. sightseeing i Reykjavik med lokalguide
• Utflukt Golden Circle med lokalguide 
   og lunsj ved en lokal restaurant
• Transfer t/r flyplass-hotell

TILLEGG
• Enkeltrom: 2 790,-  
• 5 middager og 4 lunsjer
• Mat på flyet tur/retur

PÅMELDINGSFRIST: 1. juni

Island Musikkfest i Alpene
Vi reiser direkte med Icelandair fra Stavanger til Island og under oppholdet har vi 
bysightseeing i Reykjavik, besøk i den Blå Lagune og heldasgtur til Den gyldne sirkel. 
Vi bor på sentralt hotell i sentrum av Reykjavik.

Vi har gleden av å tilby tur til Musikkfesten i Ellmau. Programmet er med berømte 
stjerner fra tysk og østerriksk slager- og folkemusikk. Et variert program med de 
vakre alpene som omgivelser. En uforglemmelig tur!

DAG 1
Vi møter vår reiseleder på Stavanger 
Lufthavn Sola. Innsjekk og avreise til Kefla-
vik/Reykjavik med ankomst ettermiddag 
lokal tid. Her  møter buss og lokalguide. Vi 
starter oppholdet med besøk i verdens mest 
kjente utendørs basseng: Den Blå Lagune. 
Herlig svovelaktig 37 graders varmt vann i et 
måneaktig lavalandskap. Det blir servert en 
forfriskende drink ved bassengkanten. Hånd-
kle og garderobe står til disposisjon. Etter 
oppholdet går turen til Reykjavik sentrum og 
vårt hotell.
Om kveldene er reiseleder behjelpelig med å 
finne restauranter. 

DAG 2
Frokost og vi er klare til å oppleve Reykjavik. 
Buss med sjåfør og lokalguide møter utenfor 

hotellet og i dag blir vi med på en spennende 
og informativ rundtur i Reykjavik, som er i 
verdens nordligste hovedstad og ligger likt 
med Steinkjer. Her bor en tredjedel av Islands 
befolkning, en moderne by med gamlebyen, 
parlamentet, katedralen og havnen. Lunsj og 
ettermiddag til fri disposisjon. 

DAG 3
Etter frokost er vi klare for nok en dag med 
store opplevelser.  Vi drar på turen som kalles 
”Den gylne sirkel”. Turen går over fjellplatået 
til Pingvellir, som i dag har nasjonalpark-
betegnelse. Et kjent historisk område hvor vi 
ser verdens eldste demokratiske parlament 
fra år 930. Her er også den største innsjøen 
på Island. I en nydelig dal finner vi også 
stedet hvor jordens to kontinentale plater 
møtes. Turen forsetter mot Gullfoss med 

det gylne fossefall, som regnes som et av de 
mest spektakulære i Europa. Herfra er det en 
kort reise til den store geysiren Strokkur som 
har gitt samme navn til andre naturfenomen 
over hele verden. Lunsj på lokal restaurant. 
Etter en opplevelsesrik dag reiser vi tilbake til 
vårt hotell. 

DAG 4 OG 5
Frokost og dagene til egen disposisjon. Rei-
seleder er behjelpelig med å finne utflukter 
for de som måtte ønske det.

DAG 6
Vi får med oss frokostpakke og har tidlig 
avreise til Keflavik med egen buss og lokal-
guide. Flyet har avreise tidlig morgen lokal 
tid. Vi lander på Stavanger Lufthavn Sola 
tidlig samme ettermiddag.

DAG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger 
og Sandnes med stopp underveis til 
Kristiansand. Utreise med ColorLine og 
buffet om bord. Etter ankomst Hirtshals 
kjører vi til vårt hotell på Jylland.

DAG 2
Etter frokost går turen videre gjennom 
Jylland til den dansk-tyske grensen. Stopp 
for grensehandel og lunsj. Overnatting og 
middag i Midt-Tyskland.

DAG 3-7
Vi fortsetter til vårt feriemål i Østerrike 
og er fremme ved hotellet om kvelden. Vi 
har frokost og middag på hotellet under 
oppholdet. I løpet av oppholdet har vi ulike 
utflukter på dagtid med besøk på Swarowski 

Krystallverden, markedet i Ellmau og annet, 
og om kveldene er vi på konserter. Her 
opptrer mange artister:
• Marc Pircher, han er kjent som både under
   holder og tekstforfatter og han har mange 
   flotte opptredener og har mottatt en rekke 
   utmerkelser.
• Die Kastelruther Spatzen har holdt på i over 
   30 år, og har også mottatt en rekke 
   utmerkelser.
• Francine Jordi er fra Sveits og hun synger 
   alt fra folkemusikk til pop og tyske slagere.
• Saso Avensik og hans Oberkrainer er en 
   ung gruppe som via tradisjon og ungdom-
   melighet har begeistret sitt publikum.
• Die Amigos har holdt på i 35 år og har 
   gjennom tidene hatt mange slagere. De har 
   mottatt både gull og platinautmerkelser.
• Høydepunktet er Hansi Hinterseer som 

 kommer på scenen, på den berømte Wilde 
 Kaiser Galla siste kvelden

Dette er en musikkopplevelse i mange dager 
til ende. 

DAG 8 -10
Etter frokost forlater vi Tyrol og sier på 
gjensyn! I løpet av dagen når vi frem til 
Hannoverområdet. Middag og overnatting. 
Vi skal videre gjennom Tyskland inn i 
Danmark for middag og overnatting. 
Etter frokost kjører vi til Hirtshals og sjekker 
inn på ColorLine. Buffet om bord. Etter 
ankomst Kristiansand fortsetter vi til våre 
respektive hjemsteder.

DAGER
6

DAGER
10

f
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HURTIGRUTEN  | Norge

ID

R E I S E F A K T A

DATO:   23.12-04.01
PRIS:   fra 12 900,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 12 overnattinger i innvendig 

   dobbelt lugar

• Alle måltider

TILLEGG

• Andre lugarkategorier

• Enkelt lugar   

• Utflukter

• Buss t/r Stavanger

NOK
ID

R E I S E F A K T A

DATO:   20.09-01.10
PRIS:   fra  16 250,- 

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 11 overnattinger i innvendig lugar
• 11 dager m/full pensjon
• Utflukter som beskrevet
• Alle måltider

TILLEGG
• Andre lugarkategorier
• Enkelt lugar 
• Utflukter
• Buss t/r Stavanger

NOK

Jul på Hurtigruten
“Krigen langs kysten” 
      Temareise med Hurtigruteskipet MS Finnmarken

Det blir mer og mer populært å feire julen om bord på Hurtigruten. Glem 
stresset med juleforberedelser. Gå til dekket bord om bord på Hurtigruteskipet 
MS Trollfjord. La polarnatten og det vakre Nordlyset sette rammen rundt 
feiringen denne julen.

Krigshandlingene langs vår kyst må ikke glemmes. Etter hvert som MS Finnmarken tar oss 
oppover vår vakre kyst får vi et tilbakeblikk på mange av hendelsene under okkupasjonen. 
Gjennom spennende utflukter og dyktige foredragsholdere får vi kjennskap til hendelser 
vi kanskje ikke har hørt om tidligere. 

DAG 1
Vi går om bord på MS Trollfjord i Bergen 
om ettermiddagen. Vår reiseleder ønsker 
velkommen og informerer om reisen før 
vi samles i restauranten til buffet. Vi 
legger fra kai sent om kvelden. Julaften 
feires i Ålesund hvor vi ligger til kai i ett 
døgn. De som ønsker blir med til kirken 
for å delta på Julegudstjenesten. Kvelden 
avsluttes med flott julemiddag. Vi 
fortsetter vår reise nordover 1. juledag. I 
Trondheim ligger skipet til kai i seks timer. 
Her står de historiske høydepunktene i kø. 

Vi seiler langs Helgelandskysten og 
passerer Polarsirkelen. I Ishavsbyen 

Tromsø ligger vi til kai i fire timer. 
Mørketiden med en julepyntet by gjør 
besøket i Tromsø til en spesiell opplevelse. 
Vi fortsetter nordover og kommer til 
Honningsvåg neste dag ved lunsjtider. 
Her kan vi bli med på utflukt til Nordkapp. 
Neste morgen er vi i Kirkenes som er vår 
snuhavn.

DAG 7-12
På sydgående seiling får vi nå anløpene 
som vi fikk på natten nordover på dagtid.
Vi kan anbefale et besøk i Hammerfest, 
Nord-Norges eldste by. Vi anløper Tromsø 
ved midnatt og en uforglemmelig 
midnattskonsert i Ishavskatedralen kan 

anbefales. Noen av vårt lands vakreste 
steder, Lofoten og Vesterålen oppleves 
nå på dagtid. Risøyrenna, Raftsundet og 
Trollfjorden er kjente navn som dukker 
opp. Tidlig morgen får vi Helgelandskysten 
med sine utallige holmer og bratte fjell. 
Dag 11 får vi et gjensyn med 
Trondheim, og Kristiansund anløpes på 
ettermiddagen. Eventyrets siste kapittel 
skriver vi den 12 dagen når vi anløper 
Florø ved frokost. Sydover opplever vi 
den vakre skjærgården som beskytter 
fjordåpningene. Byen mellom de syv fjell 
kommer til syne og vi legger til kai i Bergen 
om ettermiddagen.

DAG 1-12
MS Finnmarken har avgang fra Bergen om 
kvelden. Vi besøker Florø midt på natten og 
er innom Måløy og Torvik før vi kommer til 
Ålesund om morgenen dagen etter. Når vi 
på dag to seiler inn Hjørundfjorden får vi 
fortellingen om Måløyraidet. Raidet som med 
Kaptein Linge i spissen ble utført 2. juledag 1941 
og hadde som hensikt å villede tyskerne. 
I Trondheim besøker vi Dorabunkeren som 
Hitler bygget i forbindelse med at Trondheim 
skulle få nord europas største u-båtbase.

Videre nordover får vi historien om Jan Baalsrud, 
og vi får se filmen “Ni liv”.

I Tromsø blir det utflukt til Håkøya som ligger 
mellom Tromsøya og Kvaløya, hvor slagskipet 
Tirtitz ble senket.

Historien fortsetter både på turen til Nordkapp 
og i Kirkenes. I dag får vi mulighet til å besøke 
den russiske grense. Tidlig ettermiddag setter vi 
kursen sydover igjen. Neste stopp er Vardø hvor 
vi kan besøke Vardøhus-festning. På sydgående 
seiling blir det stans i Rolvsøysundet for å 
legge krans på havet og minnes den tragiske 
senkningen av hurtigruteskipet Richard With. 
Vi besøker Hammerfest, Nord-Norges eldste by. 
Hammerfest var den første byen i Norge som 
fikk elektrisk gatebelysning. Nå får vi Tromsø på

nattestid. I dag anbefaler vi utflukten til 
Ishavskatedralen hvor vi får med oss 
midnattskonserten.

I Stokmarknes blir det tid til å besøke 
Hurtigrutemuseet, og på Helgelandskysten 
får vi med oss Riegelkatastrofen hvor 2570 
fanger omkom da fangeskipet Riegel ble 
bombet i november 1944. Vi får et gjensyn 
med Trondheim før vi fortsetter sørover 
mot Kristiansund, Molde og Ålesund. Den 
tolvte dagen er vi innom Måløy og Florø tidlig 
om morgenen. Vi legger til kai i Bergen om 
ettermiddagen.

DAGER
13

DAGER
12

y y

Norge  |  KRIGEN LANGS KYSTEN
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DAGER
11

KRAMSACH I TYROL  | Østerrike

R E I S E F A K T A

m PASS

DATO: 13.09-23.09
PRIS:  15 950,-
 13 450,- med Aftenbladkort

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 10 overnattinger m/ frokost

• 10 middager/buffet

• ColorLine t/r 

• Lunsj og inngang Oktoberfest

• Utflukter som beskrevet i programmet

• Vandrefører

 

TILLEGG

• Enkeltrom: 1 800,-

• Fra Haugesund: 200,-

Kramsach i Tyrol
Dette er en opplevelsesrik tur, med flotte opplevelser både i Danmark, 
Tyskland og Østerrike. Under oppholdet bor vi i den lille byen Kramsach i Tyrol. 
Oppholdet der er krydret med historie, musikk, naturopplevelser og folkefester.

DAG 1
Avreise fra Haugesund via Stavanger 
og Sandnes. Påstigning underveis til 
Kristiansand. Innsjekk på Superspeed1 
hvor vi har reserverte plasser i buffet-
restauranten. Etter ankomst Hirtshals 
kjører vi til vårt hotell som ligger sentralt 
på Jylland.
 
DAG 2
Vi spiser frokost på hotellet før vi 
fortsetter til Tyskland. Vi stopper 
ved grensen for lunsj og handling. 
Overnatting og middag på hotell i 
området ved Hannover. 

DAG 3
Etter frokost kjører vi siste etappe 
til Østerrike. Vi skal bo på Hotel 
Sonnenuhr**** i sjarmerende Kramsach. 
Hotellet er kjent for høy kvalitet og 
god service. Her skal vi bo de neste fem 
nettene. Middag på hotellet om kvelden. 

DAG 4 - 7
Under oppholdet i Kramsach har vi laget 
et variert program. Vi har varierte og 
spennende utflukter om formiddagene, 
og du kan nyte ettermiddagen på hotellet 
eller sjekke ut denne sjarmerende lille 
byen på egen hånd. 

Én av dagene er satt av til båttur på 
Tyrols største innsjø og utflukt til en av 
Østerrikes høyest beliggende fjellgårder. 
Vi besøker det største privateide slottet 
i Tyrol og et kloster med en fantastisk 
utsikt.
 
Fügen er en nydelig liten by ikke langt 
unna. Her har de lange tradisjoner med 
å arrangere folkefester. Vi avlegger et 
besøk i Zillertal og folkefesten Almabtrieb 
i Fügen. Alle tre dagene lar seg kombinere 
med vandreturer. Her kan en få både 
lette og mer krevende turer, alle med 
lokal fjellfører og med utgangspunkt fra 
hotellet.

Vi legger også inn et besøk i Innsbruck med 
omvisning på Berg Isel (hoppbakken) og det 
historiske Hofburg. Østerrikerne er kjent for 
sine tyroleraftener, og vi får med oss en ekte 
Tyroleraften i løpet av oppholdet. I tillegg får 
vi musikk/dans en av kveldene på hotellet. 

DAG 8
I dag tar vi farvel med vertskapet på hotel 
Sonnenuhr og vi kjører vi det til München 
hvor det er Oktoberfest. Vi har reserverte 
plasser og lunsj i et av de store teltene. Utpå 
ettermiddagen fortsetter vi til historiske 
Rothenburg ob der Tauber hvor det blir 
middag og overnatting på valgt hotell. 

DAG 9
Rothenburg ob der Tauber er en flott historisk 
by. Vi med oss en lokalguide som viser oss 
byen. Om tiden tillater det, legger vi inn et 

besøk i Kate Wohlfarts julebutikk. Deretter 
kjører vi til Hildesheim hvor vi skal overnatte 
på det flotte Hotel Van der Valk som ligger 
midt i byens sentrum. Middag på hotellet om 
kvelden.

DAG 10
Frokost og avreise mot Danmark. Underveis 
har vi en pause på MacArthur Designer Outlet. 
Videre går ferden til Århus hvor vi skal ha 
middag og overnatting. 

DAG 11
Etter frokost tar vi siste etappe til Hirtshals 
hvor vi reiser med Superspeed1 til 
Kristiansand. Lunsjbuffet om bord. 

Tyrol i Østerriket

€
DKK
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VANDRETUR I TOSCANA  | Italia

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:   14.10-18.10
PRIS:   8 875,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 4 overnattinger med frokost

• 4 middager/buffet

• Lokal vandrefører i Italia

• Utflukter som beskrevet 

TILLEGG

• Enkeltrom: 500,-

PÅMELDINGSFRIST: 30. juli

€

Tou
r d

e Fran
ce

Vandretur i Toscana
Sør-Vest reiser har gleden av å kunne tilby en vandre tur i vakre Toscana. 
Turene er enkle og passer for alle. Vi har med reiseleder hele veien, i tillegg 
til en egen vandreguide i Italia. 

DAG 1
Vi møter reiseleder på Stavanger 
Lufthavn Sola og flyr til Firenze med 
en mellomlanding i Frankfurt. Ved 
ankomst Italia venter buss som tar oss 
videre til vår base for de neste dagene: 
Montecattini Terme. Spaserturene legges 
til formiddagene slik at vi kan bruke 
ettermiddagen slik vi selv ønsker. Middag 
på hotellet ankomstkvelden. 

DAG 2
Den første spaserturen foregår i 
Toscanas hovedstad Firenze. Her 
starter vi ved det tidligere Medici Villa 
Poggio Imperiale, også kalt keiserbakke. 

Underveis passerer vi villaer og vakre 
hager. Veien vi går er sepentinveien San 
Leonardo, forbi boligen til den russiske 
komponisten Tsjaikovsky og videre forbi 
Forte Belvedere fra det 16.århundre og 
til San Miniato gaten. En bratt trapp 
fører til en fortryllende rosehage der det 
er mange varianter av roser og en liten 
japansk hage vi kan beundre. Nå går 
vi videre til Michelangelo-plassen, det 
berømte utsiktspunktet av Firenze. Her 
har vi byen for våre føtter. Videre herfra 
har vi ytterligere en liten stigning over 
serpentinveiene til basilikaen San Miniato 
al Monte, regnet for å være en av de 
vakreste kirkene i Italia. På tilbakeveien 

følger vi elven Arno. Etter en lunsjpause 
vil vi se noen av de mest berømte 
severdighetene som den gamle broen 
Ponte Vecchio, Signorina Square med 
Palazzo Vecchio og selvføgelig Il Duomo.
• Stigning: 90m 
• Lengde: 3 km 
• Varighet: omtrent 3 timer. 
Retur til Montecattini Terme og resten av 
dagen til fri disposisjon. 

DAG 3 
Turen starter i dag i S. Quirico noen 
kilometer sør for Lucca. Vi går mot Pisa 
fjellene og følger vannsystemet fra det 
tidligere fyrstetårnet til Lucca. På veien 

DAGER
5

passerer vi blant annet et vannreservoar og 
en imponerende klassisk akvedukt og ender 
ved togstasjonen i Lucca. Ettermiddagen er 
til egen disposisjon i Lucca før vi returnerer til 
Montecatini Terme og middag på hotellet. 
• Vanskelighetsgrad: Enkel 
• Høydeforskjell: 100m 
• Lengde: 9 km 
• Varighet: rundt 3,5 timer. 

DAG 4
I dag skal vi utforske den sørlige delen av 
Toscana, Siena, også kalt den gotiske byen. 
Turen begynner i dag med det som for de 
fleste turister er et helt ukjent Siena. På 
nesten hvert hjørne kan vi se ulike kilder 
og brønner. På den tiden da Siena ikke 
hadde naturlige vannkilder ble disse bygget 
rundt byens vannlinjer og komplekse 
vanningsanlegg. Foruten den viktigste og 
historiske fontenen, Fonte Gegen brønn, som 
bærer symbolet til det distriktet og hvert år 
brukes de til utendørsdåp. Vår tur vil lede oss 
til de eldste fontenene i Siena: Fontebranda, 

Fonte del Casato og Fonte Nuova d’Ovile, som 
er spesielt verdt å se grunnet sine buer. Vi tar 
pause i en vakker botanisk hage som nester 
er for park å regne med sitt areal på nesten 
tre dekar innenfor bymurene i Siena. Lunsj på 
egenhånd. Om ettermiddagen vil turlederen 
vise oss andre attraksjoner i den flotte 
gamlebyen, som den kjente skjell-
formede Piazza del Campo og Duomo. 
Etterpå blir det tid på egenhånd før vi 
returnerer til hotellet og middag der. 

• Vanskelighetsgrad: Enkel 
• Høydeforskjell: 100m 
• Lengde: 6 km 
• Varighet: 3-4 timer

DAG 5
Tiden er kommet for vår siste dag i Italia før 
vi er nødt for å si Arrivederchi (på gjensyn) for 
denne gang. Vi flyr tilbake samme vei vi kom, 
fra Firenze med mellomlanding i Frankfurt 
og vi forventer å lande i Stavanger rundt 
midnatt.

Bilder fra Firenze og Toscanat

f
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DRUEFEST I SYDTYROL  | Østerrike Tyskland | JULEMARKED

R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:   26.11-30.11
PRIS:   7 490,-

PRISEN INKLUDERER

• 2 hotellovernattinger m/ frokost

• Fjordline t/r i utvendig lugar

• 4 middager/buffet

TILLEGG

• Enkeltrom: 1 680,-

• Fra Haugesund/Bergen: 200,-

€
DKK

DAGER
5

Julemarked i Lübeck
Tyskland er i dette tidsrommet fylt av 
julemarkeder, og Hansabyen Lübeck er 
intet unntak. Hele byen er pyntet til jul 

med flotte boder, hvor du går kan du kjenne 
lukten av brente mandler og julekrydder. 
Kom i julestemning med oss på denne turen!

DAG 1
Avreise fra Haugesund via 
Stavanger og Sandnes til 
Risavika hvor vi seiler ut med 
Fjordline. Felles middag om 
bord om kvelden. 

DAG 2
Vi ankommer Hirtshals tidlig 
morgen og vi kjører til Aalborg, 
hvor vi spiser frokost. Deretter 
kjører vi til grensen mellom 
Danmark og Tyskland, hvor 
vi gjør et stopp. Mulig å kjøpe 
seg lunsj her. Nå er det ikke 
lange stykket igjen før vi er 
fremme i Lübeck. Vi kjører til 
hotellet vårt, Radisson Blu 

Senator som ligger like ved 
gamlebyen, kun et steinkast 
fra sentrum. Middag på 
hotellet om kvelden.

DAG 3
Vi spiser frokost og gjør 
oss klare til å oppleve en 
julepyntet by. Sammen 
spaserer vi til julemarkedet 
ved Rådhusplassen. En hel 
dag koser vi oss på det vakre 
julemarkedet med mange 
boder, fylt med julepynt, 
brente mandler, julegodteri, 
glühwein, pepperkaker og 
mye mer. En innholdsrik 
dag avsluttes med middag 

i den flotte restauranten 
“Schiffsgesellschaft”, et 
spisested tydelig inspirert av 
skipsfart og at Lübeck er en 
gammel hansaby. 

DAG 4
Vi har litt tid i Lübeck før vi 
starter på returen. Vi stopper 
for grensehandel på veien, og 
har middag i Hirtshals før vi 
går om bord i Fjordline som tar 
oss tilbake til Stavanger. 

DAG 5  
Vi ankommer Stavanger tidlig 
om morgenen og vi kjører til 
våre hjemsteder. 

R E I S E F A K T A

m PASS

DATO:   24.11-28.11
PRIS:   7 640,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• ColorLine t/r

• 4 overnattinger m/ frokost

• 5 middager/buffet

• Lokalguide i Hildesheim

TILLEGG

•Enkeltrom: 1 800,-

•Fra Haugesund: 200,-

€
DKK

DAGER
5

Julemarked Hildesheim
Tradisjonen tro har Sør-Vest reiser juletur 
til hansabyen Hildesheim. Julemarkedet 
ligger rett utenfor hotelldøren. 
“Weinachtsmarkt” er en minst 500 

år gammel tradisjon i Tyskland. Her finner vi 
kunsthåndverk, julepynt, mat og drikke. 

DAG 1
Avreise fra Haugesund 
via Stavanger og Sandnes 
med stopp underveis 
til Kristiansand. Utreise 
med ColorLine og buffet 
om bord. Etter ankomst 
Hirtshals kjører vi til vårt 
hotell på Jylland. 

DAG 2
Etter frokost fortsetter 
turen sørover. Stopp for 
grensehandel og besøk i 
Hamburg med julemarkedet 
på Rådhusplassen. Etter 
oppholdet her kjører vi til 
hotellet i Hildesheim som 
venter med middag.

DAG 3
Etter frokost møter vi vår 
lokalguide og blir med på 
byvandring. Etterpå har 
vi hele ettermiddagen til 
egen disposisjon. Da kan vi 
besøke julemarkedet, her 
er trefigurer, antikviteter, 
en kopp Glühwein og 
pepperkaker hører også 
med. Middag.

DAG 4
Vi spiser frokost og kjører 
nordover. Stopp ved den 
dansk/tyske grense for 
grensehandel og lunsj. 
Middag og overnatting i 
Jylland.

DAG 5
Etter frokost kjører vi til 
Hirtshals og sjekker inn på 
ColorLine. Buffet om bord. 
Etter ankomst Kristiansand 
fortsetter vi til våre 
respektive hjemsteder.

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:   14.10-19.10 
PRIS:   9 250,-

PRISEN INKLUDERER

• Reiseleder fra Sør-Vest reiser

• 5 overnattinger m/ frokost

• 5 middager /buffet 

• Konsert, 1 lunsj og gårdsbesøk og 

   Druefest i Meran 

• Utflukter som beskrevet 

TILLEGG

• Enkeltrom: 950,-  

• Inngang Swarovski Krystallverden

PÅMELDINGSFRIST: 12. august

€

Druefest i SydTyrol 
Bli med oss på vår høsttur til de Italienske alper. Turen er fylt med byfest, høstmarked, 
musikkonsert og det vakre fjellområdet Dolomittene. Vi har arrangert denne turen i to 
år, og vi har lagt inn noen nyheter: vingårdsbesøk, ny konsert og avslutning i München. 

DAG 1
Avreise fra Stavanger Lufthavn om morgenen 
med Lufthansa til München med mellomland-
ing. Her venter vår buss som tar oss gjennom 
München med stopp i Garmisch-Partenkirchen. 
Senere får vi oppleve et naturpanorama på vei 
til Italia. Om ettermiddagen er vi fremme ved 
vårt hotel i området Kiens/Bruneck. Middag og 
frokost under vårt fem netters opphold.

DAG 2
Etter frokost gjør vi oss kjent med landsby-
en. Ta med lette tursko og bli med vår buss, 
reiseleder og kjentmann på en lett vandretur 
om formiddagen. De av oss som ikke ønsker 
å vandre benytter formiddagen til et besøk 
i byen Bruneck. Om ettermiddagen slapper 
vi av ved hotellet som har både basseng og 
velværesenter.

DAG 3
I dag har vi dagstur i de østlige Dolomittene. 
Vi besøker velkjente Cortina og får med oss 
landsbyer og fjellpass på en eventyrlig rundtur 
i et naturlandskap du vil huske lenge. Lokal-
guide er med og gjør denne dagen til et av 
flere høydepunkter.

DAG 4
Dagstur til Bolzano og formiddagsbesøk i den 
vakre gamlebyen. På vei tilbake til hotellet skal 
vi på konsert hvor vi får høre kjente musikere 
fra den Europeiske schlagerhimmel. Lett 
servering på turen.

DAG 5
Søndag er det byfest i Meran. Vi kjører først et 
lite stykke av vinveien hvor det blir et gårds-
besøk. Så til selve druefesten, med innbyggere 

kledd i sine festdrakter, markedsboder og 
festligheter i byens gater. En populær fest som 
begeistrer mange tilreisende fra nabolandene. 
Har du vært i Meran vil du forstå hvorfor så 
mange elsker dette området som er kjent for 
sitt milde klima og vennlige befolkning.

DAG 6
Frokost før vi reiser nordover til München. 
Underveis har vi stopp ved opplevelsessenter-
et Swarovski før vi reiser gjennom et vakkert 
landskap i Bayern til München. Ettermid-
dagsbesøk i sentrum hvor det passer med 
middag og shopping. Avreise med Lufthansa 
om kvelden og en mellomlanding før ankomst 
Stavanger lufthavn Sola rundt midnatt.

DAGER
6

f
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ADVENTCRUISE PÅ DONAU | Tyskland

R E I S E F A K T A

PASS

DATO:   30.11-04.12
PRIS:   10 900,-
  i dobbel lugar øvre dekk

PRISEN INKLUDERER
• Reiseleder fra Sør-Vest reiser
• Fly Stavanger–Wien t/r
• 4 overnattinger om bord
• Helpensjon om bord  
• Formiddagsutflukt med lokal guide 
   i Budapest
• Sightseeing og flyplass transfer i Wien
• Omvisning på slottet Schönbrunn 

TILLEGG
• Enkellugar 800,-
• Andre utflukter

PÅMELDINGSFRIST: 15. september

€
DKK

Adventscruise på Donau
Besøk tre forskjellige land på vårt majestetiske Donau cruise. Foruten et flott 
elvecruise med MS Vivaldi får vi opphold i Wien, Budapest og Bratislava. Byene er 
vakkert pyntet i adventstiden og vi tilbyr et flott program i hovedstedene. 

DAG 1
Avreise fra Stavanger til Wien hvor vi møter 
buss og lokalguide som viser oss Wien. Om 
ettermiddagen blir vi ønsket velkommen 
om bord på MS Vivaldi med sine tre dekk. 
Vi tilbyr plasser på øvre dekk i komfortable 
lugarer og det blir temamiddag om bord. 
Velkommen om bord i et skip med høy 
komfort!

DAG 2 
Etter frokost kan man være med på tur til 
det berømte julemarkedet ved rådhuset 
i byen i regi av skipets utfluktsprogram. 
Siden blir det lunsj om bord og vi har 
helpensjon under hele cruiset. Vi nyter 
ettermiddagen om bord og setter kurs for 
Budapest mens det arrangeres dans på 
skipet.  

DAG 3 
Etter frokost har vi inkludert en flott 
sightseeingtur i Budapest med alle sine 
attraksjoner og severdigheter. Vi besøker 
det største julemarkedet og slottshøyden. 
Etter lunsj ombord har man ettermiddagen 
til opplevelser i sentrum. Om kvelden er det 
underholdning ombord.

DAG 4 
Skipet seiler oppover Donau til Slovakia 
og besøker Bratislava. Her kan man melde 
seg på skipets sightseeingtur i land og her 
opplever vi også advendtsstemningen. Om 
kvelden blir det festmiddag om bord mens 
skipet seiler tilbake til Wien.

DAG 5 
Frokost og utsjekk. Vi møter vår buss og 

reiser til slottet Schönbrunn for omvisning 
med lokal guide. Vi avslutter vårt opphold i 
gamlebyen før flyavgang til Stavanger.  

DAGER
5

f
y

Antarktis | ANTARKTISEKSPEDISJON 2016

R E I S E F A K T A

ID

DATO:   09.02-27.02.2016
PRIS PER PERSON:  
            fra  85 000,-  
Med Aftenbladkort  81 900,- 

PRISEN INKLUDERER
• Ekspedisjonsseiling med full pensjon
• Fly Stavanger - Buenos Aires - Ushuaia t/r. 
• Hotellovernatting i Buenos Aires
• Transport mellom hotell og flyplass og 
  skip med orientering
• Alle ilandstigninger med polarcirkelbåter 
   og aktiviteter om bord og i land
• Foredrag om bord om av 
   ekspedisjonsteamet
• Vind og vannavstøtende jakke
• Kaffe og te om bord
TILLEGG
• Tur i åpen Polarcirkelbåt gjennom
   Lemaire Channel (bestilles om bord)
• Amundsen-natt i Antarktis 
   (bestilles om bord)
• Andre valgfrie utflukter
• Enkelt lugar

Antarktis-ekspedisjon 2016
Dette er en eksklusiv tur med MS Fram til et av de minst besøkte områdene på 
Antarktishalvøya. Her kan du oppleve “Det hvite kontinentet” blant pingviner og 
elefantsel.

DAG 1 - 17 
Målet for denne turen er å krysse den 
sydlige Polarsirkelen. Reisen starter 
med flytur fra Stavanger til Buenos 
Aires med mellomlanding. Her har vi en 
hotellovernatting og det er mulig å delta 
på utflukter. Dagen etter fortsetter vi med 
innenriksfly til verdens sørligste by, Ushuaia. 
Etter en sightseeing i Ushuaia går vi om 
bord i MS Fram som setter kursen mot 
Drakestredet og videre mot det store hvite 
kontinentet, Antarktis.

Her skal vi forsøke å gå i land på flere 
spennende steder, vi kan nevne Deception 
Island, Half Moon Island og Yankee Harbour. 
Her kan du oppleve bøylepingviner, 
pelssel og sjøelefanter på nært hold. Vårt 

ekspedisjonsteam vil også ta dere med til 
pingvinkoloniene Cuverville Island og Neko 
Harbour. Vi legger også inn et besøk på den 
gamle engelske basen Port Lockeroy. Du vil 
komme nært inn på historiske steder og for 
de som virkelig ønsker å føle på hvordan 
våre polarhelter hadde det så tilbyr vi 
kajakkpadling og fotturer i isødet. Det blir 
også mulighet for en overnatting i telt på 
isen. Fra vår polarcirkelbåt får du oppleve 
livet i havet blant små og store isfjell i de 
vakreste blåtoner.

Dette er reise helt utenom det vanlige 
og et minne for livet! Hurtigrutens 
ekspedisjonsturer med MS Fram er blant 
de mest eksotiske reiser man kan foreta 
seg på havet. De er også blant de tryggeste 

antarktisturene som tilbys og MS Fram er 
det mest moderne turistskipet som seiler i 
Antarktis.  

DAG 18
Landgang i Ushuaia og fly til Buenos Aires. 
Fly videre fra Buenos Aires til Norge neste 
dag og vi kommer hjem 27/2. Det er mulig 
å legge til dager i Buenos Aires i forkant og 
etterkant av ekspedisjonen. Man kan for 
eksempel delta på utflukt til Iguazú Falls 
som ligger Iguazú nasjonalpark. Vi flyr da 
fra Buenos Aires til Iguazú hvor vi har en 
overnatting. Man kan også få med seg et 
lokalt tango show og sightseeing i Buenos 
Aires.

DAGER
18

y
f €
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Alminnelige vilkår for selskapsreiser
Vilkårene regulerer hvilke rettigheter 
og plikter som gjelder mellom 
reisearrangøren og den reisende. Våre 
vilkår baserer seg på “Lov om pakkereiser” 
av 25.08.1995 med senere endringer, samt 
“ Alminnelige vilkår for pakkereiser” av 
1.4.2007. utarbeidet av
Reisebransjeseksjonen i HSH og 
Forbrukerombudet. Det tas forbehold om 
eventuelle endringer i vilkårene etter at 
katalogen er trykket. Komplette regler fås 
tilsendt ved henvendelse Sør- Vest reiser. 
Vilkårene gjelder for ferie/ forbrukerkjøp. 
For våre kunder som reiser i forbindelse 
med forretning/næring vil spesielle regler 
og bestemmelser tre i kraft.

Bestilling og betaling
Alle reiser i denne katalog bestilles 
gjennom autorisert reisebyrå, på internett 
eller direkte hos Sør-Vest reiser a.s. Kunden 
må ved bestilling sjekke at alle navn er 
riktige og stavet slik det framgår i passet. 
Ved bestilling betaler den reisende et 
depositum på 10% av totalpris per person. 
Minimum kr. 1000,- På flyreiser og cruise 
kan depositum være større. Depositumet 
blir fratrukket sluttfaktura. Restbeløpet 
for reisen innbetales senest 42 dager før 
avreise på alle flyturer og på bussturer 
over 5 dager. 30 dager på bussturer på 5 
dager eller mindre. Skjer påmelding senere 
enn 42 dager før avreise, betales hele 
reisens beløp. Ved bestilling aksepterer 
kunden reisevilkårene og bestillingen er 
bindende for den reisende. Om kunden 
lar være å betale depositum – regnes 
dette ikke som avbestilling. Avbestilling 
må skje muntlig eller skriftlig. Om ikke 
kan arrangøren holde seg til den inngåtte 
avtale og kreve gebyr. Forsinket betaling 
anses som mislighold og gir arrangøren 
rett til å annullere bestillingen. Innbetalt 
faktura gjelder som deltakerbevis på turen. 
Kvittering fra reisebyrå, giro fra bank som 
er stemplet er gyldig som deltakerbevis. 
Dette skal kunden ha med seg på 
reisen. Kontroller omgående at faktura/
deltakerbevis er utsendt på riktig dato/tur 
og at korrekt påstigningssted/ tid er påført. 
I tvilstilfeller kontaktes reisebyrå eller Sør-
Vest reiser a.s. Telefon 51 82 02 10.
Egne vilkår for gruppereiser. 

Avbestilling
Den reisende kan tegne frivillig 
avbestillingsbeskyttelse på våre turer. 
For bussturer på 6 dager eller mer kr. 
500,- På bussturer på 5 dager eller 
mindre kr. 300,- På flyreiser tilbys 
avbestillingsforsikring til 10 % av oppgitt 
pris på turen. For de som ikke ønsker å 
tegne avbestillingsbeskyttelse gjennom 
Sør-Vest reiser, anbefaler vi den reisende 
å tegne tilsvarende forsikring gjennom 
et forsikringsselskap. Denne dekker fri 
avbestilling om deltaker, ektefelle, barn, 
søsken eller foreldre rammes av akutt 
sykdom, ulykke eller død. Den reisende 
må så snart som mulig etter hendelsen 
varsle arrangøren om at reisen avbestilles. 
Dette må bekreftes av legeerklæring 
utferdiget på særskilt skjema godkjent av 
Den Norske Legeforeningen og Den Norske 
Reisebransjeforening. 
Den reisende kan avbestille turen etter 
følgende regler:
1. Ved avbestilling mer enn 42 
dager før avreisedato betales et 

administrasjonsgebyr
på Kr 300,- pr. pers.
2. Ved avbestilling mellom 42 og 15 dager 
før avreisedato beholder arrangøren 
depositum.
3. Ved avbestilling mellom 14 og 4 dager 
før avreisedato beholder arrangøren 50% 
av turens totalpris.
4. Ved avbestilling senere enn 3 dager 
før avreisedato, uteblivelse eller om 
kunden mangler nødvendige papirer for å 
gjennomføre reisen beholder arrangøren 
100% av totalpris.
Når en eller flere i samme reisefølge 
avbestiller og reisens pris er basert på at to 
eller flere personer disponerer samme rom, 
har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de 
resterende personer i henhold til gjeldende 
prislister. 

Spesielle vilkår for flyreiser
Flyselskapene krever i dag depositum 90 
dager før avreise for reisegrupper på sine 
ruter. Dette depositum refunderes ikke 
dersom setet kanselleres. Avbestilling 
av turer der fly er inkludert senere 
enn 90 dager før avreise medfører en 
kostnad tilsvarende dette depositum for 
kunden. Ved avbestilling senere enn 90 
dager før avreise plikter kunden å dekke 
kostnadene lik arrangørens kostand i 
forbindelse avbestilling. I enkelte tilfeller 
må flybilletten betales i sin helhet. 
Dersom avbestillingen skyldes sykdom og 
kunden har tegnet avbestillingsforsikring 
i sin forsikring refunderes dette av 
forsikringsselskapet etter vanlige regler. 
Avbestillingsforsikring kan bestilles hos 
forsikringsselskap. 

Når en bestiller turer med fly – må en 
oppgi fullt navn slik som det står stavet 
i passet. Feilstavet navn som ikke er 
meldt endret kan medføre en kostnad 
ved en eventuell navneendring, som vil 
bli belastet kunden. Flyselskapene kan 
avvise passasjerer med feilstavet navn på 
billetten. Det er derfor viktig å kontrollerer 
opplysningene på deltagerbeviset 
umiddelbart etter utstedelse. Det er den 
reisendes eget ansvar å stille med gyldig 
pass!

Spesielle vilkår for Cruise
Depositum er på 10% av reisens pris, og 
har forfall senest 7 dager etter bestilling. 
Hoved faktura på restbeløp har forfall 60 
dager før avreise. Avbestilling fra bestilling 
og frem til 60 dager før avreise: 10% av 
prisen (tap av depositum). Avbestilling 
mellom 59 og 46 dager før avreise: 50% av 
prisen. Avbestilling fra 45 dager og frem til 
avreise: 100% av prisen.

Reiseforsikring
Vi anbefaler alle våre reisende å ha gyldig 
reiseforsikring. 

Endring av bestilling
Inntil 42 dager før avreise kan den reisende 
få forandret avreisedato eller reisemål mot 
et administrasjonsgebyr på kr.300,- per 
deltaker per endring. Dette fravikes om 
endringen anbefales av Sør-Vest reiser. 
Endringer som kreves senere enn 42 dager 
før avreise, kan arrangøren anse som 
avbestilling og ny bestilling.

Priser
Reisens pris inkluderer de ytelser som er 

nevnt i programmet. På alle turene våre 
er buss og/eller fly reisen inkludert, samt 
hotellovernattinger og frokost. Det er 
alltid med reiseleder fra Sør-Vest reiser på 
katalogturene. For eventuelle ekstra ytelser 
betales tillegg. Arrangøren forbeholder 
seg rett til prisendringer dersom ytelser 
som inngår i programmet blir dyrere enn 
forutsatt når programmet gikk i trykken. 
Prisendringen kan skje pga økte skatter og 
avgifter. Prisen på reisen kan tilsvarende 
reduseres om skatter og avgifter reduseres. 
Hvis prisstigningen utgjør mer enn 10% 
av den avtalte pris, kan den reisende 
annullere bestillingen. En prisøkning må 
være meddelt kunden senest 20 dager 
før avreise for å kunne kreves effektuert. 
Retten til annullering forfaller innen 5 
dager fra mottatt beskjed.

Arrangørens plikter
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar 
med det som er avtalt med den 
reisende. Arrangøren skal i de tilfeller 
som det oppstår avvik fra den planlagte 
gjennomføring, i rimelig utstrekning sørge 
for at den reisende blir utsatt for minst 
mulig ulempe. Arrangøren skal
snarest mulig opplyse om forhold som 
forstås eller bør forstås har betydning for 
den reisende.

Den reisendes plikter
Den reisende skal betale det avtalte 
beløp på det tidspunkt som er fastsatt i 
arrangørens vilkår og som fremkommer på 
betalingsdokumentet. Den reisende plikter 
å rette seg etter reiseleders anvisninger 
og å utvise vanlig hensynsfullhet overfor 
medreisende. Den reisende må ikke opptre 
slik at det er til sjenanse for medreisende. 
Dersom den reisende grovt tilsidesetter 
sine plikter, kan vedkommende nektes eller 
utelukkes fra resten av reisen uten å kunne 
kreve tilbakebetaling fra arrangøren. 
Er reisen påbegynt, kan den reisende 
pålegges å bære omkostningene selv ved 
hjemreisen. Den reisende må selv
sørge for de nødvendige papirer for 
reisen som pass, visum osv. Arrangøren 
har rett til å avvise en reisende dersom 
de nødvendige papirer ikke er medbragt. 
Videre plikter den reisende å ordne opp 
for seg for ekstraregninger som pådras 
underveis telefon minibar osv. Dersom 
dette ikke blir gjort opp underveis 
og blir belastet Sør-Vest reiser må vi 
viderefakturere dette mot et gebyr på kr. 
100,-.

Arrangørens rett til å avlyse reisen
Arrangøren kan avlyse en reise hvis:
1. Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall 
reisende. Minste antall reisende
for at en tur skal gjennomføres er normalt 
20 personer. Avlysning må i så fall skje 
senest 14 dager før avreise på turer av 5 
dagers varighet eller kortere og 20 dager 
før avreise på øvrige turer.
2. Det inntreffer forhold som man ikke 
er herre over (force majeure) som krig, 
krigstilstand, naturkatastrofer, epidemier, 
arbeidskonflikter og tilsvarende.
3. Forhold på destinasjonen som gjør 
det urimelig å kreve at avtalen blir 
gjennomført.

Måltider – Utflukter
Utflukter, inngangspenger på utflukter og 
drikke til maten er ikke inkludert dersom 

annet ikke er nevnt under reisefakta. Hvilke 
måltider som er inkludert er angitt under 
hver tur.

Mangler, tvister, klager
Dersom en deltaker finner grunn til å 
klage på reisen eller dens gjennomføring 
(overnattingssteder, mat m.m.) må klagen 
fremsettes for reiseleder på stedet som 
straks vil forsøke å rette på forholdet. 
En eventuell reklamasjon som ønskes 
behandlet etter hjemkomst må være 
innsendt til arrangøren senest 4 uker etter 
turens slutt med mindre særlige grunner 
gjør det rimelig å forlenge klagefristen. 
NB! Klager avgitt på svarskjema blir ikke 
registrert som skriftlig klage Dersom det 
er mangler ved hotellrommet, skal dette 
umiddelbart meddeles reiseleder, slik at 
feil kan forsøkes rettet underveis. Klager 
på hotellrom som kommer etter at turen 
er avsluttet, vil kun bli behandlet dersom 
forholdet også er tatt opp underveis. Hvis 
det mellom arrangør og den reisende 
oppstår uenighet om forståelse av denne 
kontrakt eller arrangørens reisevilkår 
forøvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, 
kan den reisende bringe saken inn for 
Pakkereisenemnda, Norsk reiselivs Forum, 
Postboks 2924 Solli 0230 Oslo etter at 
endelig svar fra arrangøren foreligger og 
arrangøren har opplyst om denne frist.

Bildekreditering
Visit Sørlandet
Peer Gynt spelet
German National Tourist Board
Visit Austria
Visit Sweden
Visit Denmark
Legoland©
Hurtigruten 
Hotel Van der falk
Rüdesheim og Hotel Lindenwirt
Christian Løining
Visit Bristol
Visit Kroatia
Islas Baleares – Mallorca turismo

Vi tar forbehold om endringer som kan 
komme etter at katalogen er trykket 
og som da vil bli bekjentgjort gjennom 
vedlegg/særtrykk, og om forandringer 
i reiseruten som kan inntreffe ved 
uforutsette hendinger. Vi tar forbehold 
om endringer i priser og betingelser 
etter katalogtrykk samt trykkfeil. 
Informasjonen i denne katalog baserer 
seg på opplysninger innen 01.01.2014. 
Fullstendige vilkår foreligger hos Sør-Vest 
reiser a.s.

Sør-Vest reiser er medlem av Norsk 
Reiselivsforum (NRF) og Reisegarantifondet 
og har overfor Reisegarantifondet (R) stilt 
de nødvendige garantier.

Torgveien 15 c Hillevåg v/ Kilden
4016 Stavanger
Telefon: 51 82 02 10
E-mail: sorvestreiser@sorvestreiser.no
Internett: www.sorvestreiser.no

“På grunn av de spesielle vilkårene våre underleverandører har i sine salgsbetingelser, har Sør-Vest Reiser andre regler 
for depositum og avbestilling mot vederlag enn hva hovedregelen i Alminnelige vilkår for Pakkereiser gir.”

PÅMELDING
Du kan bestille din reise direkte hos Sør-Vest reiser, 
i flere reisebyråer og på internett. Ved bestilling 
vil det utstedes en innbetalingsgiro som også er 
deltagerbeviset for bestilte tur. Beviset er kun 
gyldig etter Sør-Vest reiser har mottatt fullstendig 
betaling. 

PRIS
Alle oppgitte priser under reisefakta er pris per 
person i dobbeltrom. 

PASS 
Ta med passet på reisen. Gyldig pass er den eneste 
godkjente internasjonale legitimasjon.

TURBUSSER/SJÅFØRER
Fra vår eier disponerer vi moderne turbusser og 
erfarne sjåfører. Bussens størrelse kan variere ut fra 
ant. påmeldte på turen. 

SITTEPLASS I BUSSEN
Det er ikke mulig å reservere faste plass i bussen. 
Reiseleder kan organisere plassbytte underveis om 
det faller seg naturlig.

REISELEDERE
Hyggelige og erfarne reiseledere er med på turen for 
din skyld! De hjelper til med det praktiske underveis 
og sørger for at du får en hyggelig reise. Ved 
utflukter og sightseeinger underveis, benyttes det 
som oftest lokale guider. 

HOTELLENE
Generelt holder våre hoteller 3+ og 4 stjerners 
standard. På enkelte turer må vi finne kompromiss 
mellom beliggenhet og kategori. Vi velger gjerne 
koselige, familiedrevne hotell, for å få den ønskede 
beliggenhet og atmosfære. Her kan romstørrelsen 
variere. I Sør og Mellom-Europa kan standarden 
være lavere enn det vi er vant til – selv på hoteller av 
høyere klasse. Enkeltrom er ofte enklere utstyrt enn 
doble til tross for tillegget. I Italia forekommer også 
bytte av hotell oftere og vi får gjerne ikke bekreftet 
hotell før en måned før avreise, bare kategori. Ikke 
alle hoteller har air-condition. På byhoteller kan det 
forekomme noe støy fra omgivelsene.

FORSIKRING
Vi anbefaler alle å ha reiseforsikring med full 
skadedekning. Europeisk helsetrygdekort anbefales 
også. Dette kan bestilles hos NAV. 

Vær oppmerksom på at helsetrygdekortet ikke 
erstatter reiseforsikringen.

RABATTER:
1) Barnerabatt: Barn under 12 år som deler rom 
med 2 voksne gis 30% rabatt, maks 2 barn per 
værelse. En voksen og et barn i værelse gis 10% 
rabatt. På enkelte turer er det spesielle barnepriser. 
Se under reisefakta. Det er ingen barnerabatter på 
flyreiser.

VALUTA
På de fleste reisemål fungerer kreditt- og 
betalingskort utmerket. Det kan være smart å ta 
med litt utenlandsk valuta i kontanter gjeldende for 
de landende vi skal besøke. 

PÅSTIGNING OG TILSLUTNING.
Våre busser starter og slutter i Haugesund om 
turen går sørover. Det betinger imidlertid at det 
er minimum 5 eller flere reisende fra Haugesund. 
Ved 4 eller færre reisende sørger Sør-Vest reiser for 
alternativ tilslutningstransport til/fra Stavanger. 
I de fleste tilfeller blir det med Kystbussen. 
På våre flyturer kan vi ordne tilslutningsbilletter fra 
andre flyplasser på forespørsel. Ekstra kostnader 
kan tilkomme.

ANDRE OPERATØRER.
På enkelte av våre flyreiser samarbeider vi med 
andre operatører.

DITT ANSVAR SOM GJEST
Sør-Vest reiser krever at den enkelte deltaker er i 
stand til selv å håndtere sin bagasje og følge de 
instruksjoner som blir gitt av reiseleder/sjåfør. 
Gjester som av forskjellige grunner har behov for 
assistanse må selv ordne dette. Dersom en reise 
ikke kan gjennomføres etter forutsetningene, som 
følge av forsinkelser og vanskeligheter forbundet 
med at den enkelte gjest ikke er i stand til å rette 
seg etter arrangørens bestemmelser og opplegg, 
har arrangøren rett til å avbryte reisen for gjesten. 
Arrangøren har i så fall ikke økonomisk ansvar.

BAGASJE
Buss: Hver deltaker kan ta med en koffert samt en 
liten håndbagasje.

Fly: Tilpass bagasje etter flyselskapets 
vektbegrensninger. Husk å merke bagasjen.

TOLLBESTEMMELSER
Tollpliktige varer skal medbringes i håndbagasjen 
ved innføring til Norge. Tollvarer skal ikke ligge i 
bussen under fergeoverfart til Norge med mindre 
noe annet blir avtalt med sjåfør/reiseleder. 
Tollkvoter fås ved henvendelse reiseleder/sjåfør.

ENKELTROM
Reiser du alene må vi belaste for enkeltromstillegg. 
Tillegget kan variere ut fra hvilke satser de enkelte 
hotellene opererer med.

RØYK – IKKE RØYK
Busser og fly er røykfrie. Ønskes røykerom må dette 
opplyses om ved bestilling. Sør-Vest reiser kan ikke 
garantere at ønsket blir oppfylt da mange hoteller 
har flest røykfrie rom eller gjerne er helt røykfri.

ALLERGIER – SPESIALMAT
Sør-Vest reiser vil bestrebe seg etter å etterkomme 
spesielle ønsker om hva som måtte angå spesialkost 
og allergier. Vi formidler det til båter og hoteller. 
Elvecruiseskipene må ha beskjed fem uker før 
avreise. Vi kan ikke garantere at ønskene blir 
oppfylt.

HITTEGODS
Dessverre hender det altfor ofte at deltakere 
glemmer personlige eiendeler på hoteller og båter 
osv. Sjekk godt før avreise. Etterglemte saker kan 
etterlyses gjennom oss. Faktiske utgifter til telefon- 
og forsendelseskostnader vil bli belastet.

VÆR TIDLIG UTE
På grunn av våre betingelser og avbestillingsfrister 
overfor våre leverandører, må vi dessverre i noen 
tilfeller kansellere turen dersom det er få påmeldte. 
Du kan gjennom å bestille tidlig være med å sikre 
at turen går.

TIL SLUTT
Sør-Vest reiser lager turer som går gjennom mange 
forskjellige land og kulturer, noe som er med å gjøre 
ferieopplevelsen spennende. Tradisjoner, mat og 
skikker kan i stor grad vike fra det vi er vant med 
hjemme. Ta skikken der du kommer. Husk vi er 
gjest i et annet land!

VIKTIG Å VITE

 A B C D 

Haugesund Flotmyr 08:30 05:30 06:00 17:25*

Stavanger Byterminalen 11:00 07:00 08:00 19:30

Sandnes Rutebilstasjon 11:20 07:30 08:30 19:00

Egersund Jernbanestasjon 12:20 ** ** 18:00*

Flekkefjord Rutebilstasjon 13:10 09:00 10:00 

Lyngdal v/Lyngdal Inn 13:50 09:45 10:45  

Mandal v/Marnarkrysset 14:45 10:20  

Kristiansand Fergeterminal  15:30 11:00  

 

Avgangstider for bussturer

A: Gjelder alle turer til Danmark og Europa som går ut med   
      SuperSpeed1 kl.16.30 fra Kristiansand, Påskeweekend på 
      Sørlandet.

B: Gjelder: København-Lübeck

C: Gjelder: Rørosmartnan, Peer Gynt & Marispelet, 
      Stockholm-Tallin-Riga 

D: Gjelder utreise med Fjordline 

*  Tillegg fra Haugesund og Egersund kr. 200,- 
** Påstigning Krossmoen

Alle flyturer har fremmøte på Stavanger Lufthavn, Sola.

- Velkommen og god tur!



Torgveien 15 c Hillevåg v/ Kilden, 4016 Stavanger
Telefon: 51 82 02 10   

E-mail: sorvestreiser@sorvestreiser.no
www.sorvestreiser.no


